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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Universitas Brawijaya (UB) diresmikan sebagai Universitas Negeri pada 

tahun 1963. Saat ini UB merupakan salah satu Universitas Negeri yang terkemuka 

di Indonesia yang mempunyai jumlah mahasiswa lebih dari 50 ribu orang dari 

berbagai Strata mulai Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister dan 

Program Doktor selain Program Spesialis tersebar dalam 12 Fakultas dan 4 

program pendidikan setara fakultas. 

Nama Universitas Brawijaya diberikan oleh Presiden Republik Indonesia 

melalui kawat nomor 258/K/61 tanggal 11 Juli 1961. Nama ini berasal dari gelar 

Raja-raja Majapahit yang merupakan kerajaan besar di Indonesia pada abad 12 

sampai abad 15. UB dinegerikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 196 

tahun 1963 dan berlaku sejak 5 Januari 1963. Tanggal tersebut kemudian 

ditetapkan sebagai hari lahir (Dies Natalis) UB. Perjalanan UB sebelum 

dinegerikan diawali pada tahun 1957 di Malang berdiri cabang Universitas 

Sawerigading Makassar yang hanya terdiri dari dua fakultas yaitu Fakultas 

Hukum dan Fakultas Ekonomi. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1960 diganti 

namanya menjadi Universitas Kotapraja Malang. Di bawah naungan Universitas 

tersebut beberapa bulan berikutnya terdapat tambahan dua fakultas yaitu Fakultas 

Administrasi Niaga (FAN) dan Fakultas Pertanian (FP). Universitas Kotapraja 

Malang inilah yang kemudian diganti namanya menjadi Universitas Brawijaya. 

 



54 

 

 

4.1.2 Struktur Organisasi UB Setelah Berstatus BLU 

PR I
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Sumber: ub.ac.id
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Penerapan GCG pada UB 

Pemerintah membentuk BLU yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Lembaga-lembaga pemerintah yang 

telah berstatus BLU diharapkan memiliki keleluasaan dalam merancang kebijakan 

keuangannya agar lebih sehat dan mandiri pada bidang operasional dan 

manajemen serta meningkatkan produktivitas. Terkait tentang pengelolaan PTN 

yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lembaga pendidikan maka 

pemerintah mengeluarkan PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

BLU. 

Pengelolaan BLU PTN baik pelayanan pendidikan dan keuangan dapat 

diukur baik atau buruknya adalah dengan penerapan GCG. Aspek-aspek penilaian 

terhadap penerapan GCG antara lain: (1) Transparansi; (2) Akuntabilitas; (3) 

Responsibilitas; (4) Fairness; dan (5) Independensi. 

4.2.1.1 Transparancy (Transparansi) 

Transparansi adalah keterbukaan atas informasi kepada setiap pihak yang 

memiliki kepentingan terkait informasi UB tetapi pengungkapan informasi 

tersebut tidak secara keseluruhan diungkapkan, melainkan masih ada beberapa 

informasi yang harus tetap dirahasiakan dari publik. Setiap langkah dan proses 

penetapan kebijakan serta keputusan yang diambil oleh pimpinan dan manajemen 

harus dilakukan secara transparan dan dapat dikaji secara terbuka oleh setiap 

pihak relevan (Pola Tata Kelola UB, 2008). UB telah melakukan berbagai upaya 

untuk menerapkan prinsip‐prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan 



56 

 

 

Universitas sesuai dengan amanat peraturan dan perundang-undangan terkait 

BLU. 

Transparansi menurut Mardiasmo (2002: 6), adalah keterbukaan 

pemerintah dalam hal membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga 

dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Disebutkan pula oleh 

Mardiasmo bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan 

menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan 

masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, 

akuntabel dan responsive terhadap aspirasi serta kepentingan masyarakat. 

Penyelenggaraan pemerintah yang transparan menurut Nugroho (2012) 

memiliki beberapa kriteria, antara lain: (1) Adanya suatu pertanggungjawaban 

secara terbuka dan tidak ada yang berusaha untuk ditutup-tutupi, (2) Adanya 

aksesibilitas terhadap laporan keuangan yaitu kemudahan masyarakat dalam 

memperoleh informasi keuangan tersebut, dan (3) Adanya publikasi laporan 

keuangan yaitu hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja 

secara jelas dan mudah dipahami. Dengan tercapainya tiga kriteria tersebut, dapat 

dikatakan pemerintah telah menerapkan keterbukaan terhadap laporan 

keuangannya secara menyeluruh dan berusaha memenuhi hak masyarakat untuk 

mengetahui kinerja yang telah dilakukan pemerintah dalam menggunakan sumber 

daya yang ada. 

4.2.1.1.1 Pelaksanaan Audit Eksternal 

Pelaksanaan audit eksternal adalah salah satu upaya yang dilakukan UB 

terkait dengan transparansi dalam semua aspek yang berhubungan dengan 

penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Implementasi terkait 
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transparansi atas pengelolaan keuangannya, UB diberikan fleksibilitas 

pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk 

meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan serta melakukan 

kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktifitas. Berdasarkan PMK No. 

76/PMK.05/2008, laporan keuangan BLU bertujuan untuk menyediakan informasi 

mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, dan arus kas BLU yang 

bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan 

mengevaluasi keputusan ekonomi. UB secara rutin telah menyusun laporan 

keuangan sesuai dengan SAK, yaitu meliputi: (1) Neraca; (2) Laporan Aktivitas; 

(3) Laporan Arus Kas; serta (4) Catatan atas Laporan Keuangan (Pola Tata Kelola 

UB, 2008). 

Bapak Suhartono selaku Kepala Bagian Akuntansi menilai bahwa 

transparansi atas laporan keuangan berkaitan erat dengan pelaksanaan audit 

eksternal oleh KAP. Proses pemilihan KAP juga tidak sembarangan, tetapi 

pemilihan dilakukan berdasarkan proses lelang. Hal ini dilaksanakan mengingat 

total aset pada neraca UB terhitung sangat besar yaitu sekitar Rp 3 triliun. 

Misalkan KAP tersebut mendapat bagian 5% dari Rp 3 triliun, maka total 

pendapatan yang diperoleh mencapai ratusan miliar rupiah. Pengadaan uang 

senilai ratusan miliar rupiah tersebut, UB berpedoman sesuai dengan Keppres No. 

80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, dalam 

Keppres tersebut dinyatakan bahwa panitia pengadaan wajib dibentuk untuk 

semua pengadaan dengan nilai di atas Rp 50 juta. 

Bapak Latief selaku ketua Dewan Pengawas UB memiliki pendapat yang 

sedikit berbeda, beliau berpendapat bahwa laporan keuangan adalah laporan 
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pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang telah dibuat oleh UB dan laporan 

keuangan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada Menteri. Setiap saat 

laporan keuangan tersebut akan diperiksa secara rutin oleh KAP dan BPK untuk 

mengetahui tingkat capaiannya. Upaya peningkatan tata kelola dalam suatu 

pengelolaan keuangan salah satu tujuannya agar dapat terpeliharanya kepercayaan 

dari masyarakat. Salah satu indikator tata kelola yang baik adalah mendapatkan 

opini terhadap laporan keuangan dengan predikat minimal Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP). 

UB harus memberikan informasi secara terbuka dan jujur dalam hal 

pengungkapan kondisi keuangannya sebagai wujud keterbukaan kepada 

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat juga memiliki hak 

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 

pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Sehingga masyarakat baik yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung 

dapat melihat pertanggungjawaban UB dari sisi pelaporan keuangan. Transparansi 

ini juga dilakukan untuk mencegah praktik-praktik korupsi yang mungkin 

dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan 

celah-celah yang proses pengawasannya berjalan kurang baik. 

Penulis berpendapat bahwa UB telah berupaya secara maksimal dalam hal 

transparansi atas laporan keuangannya. Hal ini terbukti dengan raihan hasil opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut terhadap 

laporan keuangannya, hal ini menandakan bahwa proses pertanggungjawaban 

kegiatan dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh UB telah memuaskan. Opini 

ini merupakan opini tertinggi dalam penilaian kualitas laporan keuangan oleh 
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auditor eksternal. Opini ini dihasilkan dari pemeriksaan atas asersi manajemen 

atas laporan keuangan dalam suatu periode akuntansi yang disusun berdasarkan 

standar akuntansi yang berterima umum kemudian diaudit menggunakan norma 

pemeriksaan akuntan, dan standar pemeriksaan keuangan negara serta  standar 

profesional akuntan publik (SPAP). Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen 

SSS (Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan) merupakan auditor eksternal yang 

telah memenangkan proses lelang dan mendapatkan persetujuan dari BPK untuk 

melakukan audit pada UB. Dari hasil audit yang dilakukan oleh KAP SSS 

terhadap laporan keuangan UB 2011, menilai bahwa laporan keuangan UB untuk 

tahun 2011 telah baik dan akuntabel (prasetya.ub.ac.id). 

4.2.1.1.2 Pertanggungjawaban Atas Akuntabilitas Kinerja dan Kegiatan 

Sesuai dengan PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah, InPres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, menyebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) dikembangkan dalam rangka mewujudkan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program 

instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib melaporkan hasil 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders yang 

dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).  

Sekurang-kurangnya LAKIP terdiri dari: (1) Ikhtisar Eksekutif, (2) 

Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi Instansi, 
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serta Analisis Perkembangan Strategi, (3) Rencana Strategi dan Rencana Kinerja, 

(4) Akuntabilitas Kinerja, meliputi Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas 

Keuangan, (5) Penutup, (6) Lampiran yang meliputi formulir PKK dan formulir 

PPS serta dokumen lain yang diperlukan. 

Penyusunan LAKIP UB dilakukan melalui proses penyusunan rencana 

strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, pengukuran dan evaluasi 

kinerja. Rencana strategis memberikan arah pembangunan organisasi dalam 

jangka menengah, sedangkan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja 

menetapkan target kinerja yang akan diwujudkan dalam tahun tertentu. Rencana 

kinerja tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis, di 

dalamnya memuat seluruh rencana atau target kinerja yang akan dicapai dalam 

satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang 

relevan. 

Pada dasarnya, LAKIP adalah laporan yang memuat informasi kinerja 

(performance information), yaitu hasil pengolahan data capaian kinerja yang 

membandingkan antara realisasi capaian kinerja (performance result) dengan 

rencana kinerja (performance plan) yang ada sehingga diperoleh mengenai tingkat 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan digunakan untuk memperbaiki 

kinerja. Penyusunan LAKIP juga memiliki peran yang sangat penting sebagai alat 

pengendalian, alat penilaian kualitas kinerja dan sebagai alat pendorong 

terciptanya good governance pada UB. Selain itu, LAKIP memiliki fungsi sebagai 

alat pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat serta 

menjelaskan keberhasilan atau kegagalan kinerja yang dicapai. LAKIP secara 
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rutin disusun paling tidak setiap tahun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

LAKIP menjadi salah satu dokumen penting dalam siklus perencanaan, 

pemantauan dan umpan balik untuk tahun berikutnya. Laporan kinerja yang 

dilaporkan oleh UB ini juga dapat dibaca oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

sebagai bentuk transparansi kepada publik. Penerapan sistem pertanggungjawaban 

kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertangungjawabkan adalah sebuah 

syarat penting penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagai tuntutan dari 

reformasi birokrasi.  

Penyusunan LAKIP yang dilakukan oleh instansi pemerintah ini perlu 

disoroti dalam beberapa hal. Penulis berpendapat bahwa LAKIP yang 

diselenggarakan UB masih bersifat dokumentasi atau sekedar formalitas, belum 

sepenuhnya mengarah pada peningkatan kualitas layanan. Instansi pemerintah 

termasuk UB terkesan hanya menekankan pada pertanggungjawaban anggaran 

dan terlaksananya kegiatan tanpa mengungkapkan secara lengkap manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat ataupun pihak-pihak berkepentingan lainnya. Menurut 

penulis, hal ini kurang tepat karena LAKIP adalah laporan pertanggungjawaban 

atas setiap kegiatan sehingga setiap program yang dilaksanakan UB harus 

memiliki manfaat atau efek positif kepada peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Sebagai upaya penguatan bidang akuntabilitas kinerja, penulis berpendapat 

ada beberapa langkah yang dilakukan UB sebagai upaya perbaikan, salah satunya 

adalah mengadakan workshop tentang penguatan SAKIP. Diadakannya workshop 

tersebut, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam kualitas setiap kegiatan yang 
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dilakukan oleh UB dan output dari kegiatan tersebut mampu memberikan manfaat 

positif kepada masyarakat. Harapan lainnya agar UB selaku instansi pemerintah 

yang berfokus memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik dalam 

melaksanakan tugasnya dan kepuasan masyarakat terhadap layanan UB semakin 

meningkat.  

4.2.1.1.3 Transparansi Atas UKT 

Transparansi atas tarif layanan adalah prinsip keterbukaan terhadap 

berbagai jenis tarif layanan yang terdapat pada UB. Tarif layanan tersebut 

meliputi beberapa macam, antara lain tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi 

mahasiswa. UKT adalah sistem pembayaran uang kuliah yang harus dibayar para 

mahasiswa secara ringkas dalam waktu satu kali pembayaran penuh tiap semester. 

UKT diberlakukan berdasar Surat Edaran Dirjen Dikti No. 97/E/KU/2013 dimana 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menginstruksikan kepada seluruh pimpinan 

PTN di Indonesia untuk menghapus uang pangkal dan memberlakukan sistem 

UKT bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2013/2014. Surat edaran ini keluar atas 

dasar UU No. 12 tahun 2012 mengenai pendidikan tinggi yang antara lain 

mengatur pembiayaan pendidikan tinggi. 

Tujuan dibentuknya sistem UKT sebenarnya untuk mempermudah akses 

pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat dengan menghilangkan segala bentuk 

tambahan biaya pendidikan tinggi yang kurang jelas penggunaannya seperti uang 

pangkal, uang bangunan, uang administrasi, uang wisuda dan lain-lain yang sulit 

sekali pengendaliannya. Harapannya, setelah segala jenis biaya tambahan tersebut 

dihapuskan maka biaya seluruh mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan tinggi 
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yang bermutu akan berkurang dan tercapailah tujuan yang diidam-idamkan yaitu 

pendidikan murah dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. 

Sebelum terselenggaranya sistem UKT, UB terlebih dahulu menerapkan 

sistem SPP proporsional. Pada saat UKT diberlakukan bagi mahasiswa baru 2013, 

UB melakukan sedikit modifikasi dengan menerapkan UKT secara proporsional, 

dimana UKT proporsional adalah UKT yang tidak benar-benar tunggal, tetapi 

masih diberlakukannya tarif proporsional. Hal tersebut berarti bahwa mahasiswa 

yang kurang mampu membayar lebih sedikit daripada mahasiswa yang 

berkecukupan secara ekonomi. Penulis menyimpulkan bahwa UB tidak 

menerapkan tarif tunggal pada pelaksanaan UKT, tetapi terdapat penggolongan 

pembayaran berdasarkan tingkat ekonomi orang tua mahasiswa. Terdapat 

beberapa kategori dalam pelaksanaan UKT proporsional ini, mulai dari kategori 

satu sampai lima, kategori satu memiliki besaran sekitar Rp 500 ribu sedangkan 

kategori dua berkisar di angka Rp 1 juta, kemudian baru pada kategori tiga dan 

seterusnya sesuai dengan unit cost yang telah dibuat. Bagi mahasiswa dengan 

ekonomi kurang mampu dapat dikategorikan pada kategori satu dan dua, 

sedangkan bagi mahasiswa yang mampu secara ekonomi masuk dalam kategori 

lima. Diharapkan nantinya akan terdapat semacam subsidi silang antar 

mahasiswa. 

Terkait penentuan nominal UKT, menurut Peraturan Menteri No. 58 

tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dana BOPTN 

juga mempengaruhi besar-kecilnya UKT tiap Universitas, karena DIKTI telah 

mengatur penentuan unit cost UKT sesuai program studi yang diambil tiap 

mahasiswa, karakteristik wilayah yang menjadi patokan penentuan UKT tiap 
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Universitas, kemudian dikurangi oleh dana BOPTN yang tidak boleh melebihi 

unit cost. 

Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan UKT belum sesuai dengan 

harapan. Kenyataannya bahwa kebijakan baru ini masih sangat rentan untuk 

terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dari pihak yang tidak 

bertanggungjawab dan rawan sekali salah sasaran. Banyak mahasiswa yang 

bermasalah dengan penggolongan UKT yang didapatnya. Mereka tercatat 

mendapat kategori UKT yang tidak sesuai dengan kemampuan orang tuanya 

sehingga mendapatkan UKT kategori lima (tertinggi) padahal seharusnya mereka 

masuk ke kategori satu atau dua. Hal ini disebabkan oleh masih kurang 

terkoordinirnya sistem UKT dalam menentukan kategori UKT yang sah bagi 

mahasiswa yang berhak. 

UKT berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan bagi mahasiswa 

baru. Biaya kuliah dari tahun ke tahun menjadi semakin mahal. Padahal telah jelas 

diamanatkan oleh UU mengenai pendidikan dalam Pasal 31 UUD 1945 Ayat 1 

yaitu ―Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan‖. Telah jelas bahwa 

pendidikan tinggi bagi segenap warga negara menjadi prasyarat sebuah bangsa 

untuk berdaulat dan berkepribadian secara budaya. 

Sistem pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini tidak memihak 

kepada rakyat kecil. Harus ada sistem keringanan biaya bagi mahasiswa yang 

nyatanya tidak mampu secara ekonomi tetapi memiliki keunggulan dalam bidang 

akademik. Sistem UKT masih mengalami banyak kendala dalam menentukan 

kategori pembayaran bagi yang berhak menunjukkan bahwa sistem ini kurang 

sesuai dan akan membawa kerugian yang besar di kemudian hari. Di kemudian 
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hari semoga tidak ada calon mahasiswa baru yang mengundurkan diri karena 

biaya kuliah yang mahal atau karena ada kesalahan sistem yang berakibat fatal.  

4.2.1.1.4  E-complaint 

Jaminan mutu terhadap pendidikan tinggi dilakukan secara konsisten yang 

memiliki tujuan agar setiap masyarakat yang membutuhkan informasi dan layanan 

UB dapat memperoleh kepuasan serta diharapkan menghasilkan perkembangan 

berkelanjutan pada UB (e-complaint.ub.ac.id). Untuk memenuhi layanan 

informasi pasti akan timbul ketidakpuasan dari masyarakat selaku pihak yang 

berkepentingan, ketidakpuasan tersebut juga menjadi salah satu bahan evaluasi 

terhadap sistem pelayanan UB yang telah ada saat ini. Berdasarkan beberapa 

alasan di atas, maka UB selaku pihak yang melakukan pelayanan terhadap 

masyarakat telah meluncurkan layanan yang diberi nama layanan e-complaint, 

dimana e-complaint menampung semua keluhan atas setiap ketidakpuasan yang 

diberikan oleh unit kerja UB baik bidang akademik maupun non akademik dan 

akan diberikan tanggapan kemudian dicari jalan keluar yang terbaik. 

Tujuan dari layanan e-complaint tidak lain dan tidak bukan adalah untuk 

meningkatkan kepuasan masyarakat terkait pelayanan UB. Apabila terdapat hal-

hal yang dikeluhkan oleh masyarakat dapat menyampaikannya langsung melalui 

layanan e-complaint, sehingga diharapkan dengan keluhan yang diterima dari 

masyarakat membuat UB terus berbenah mengatasi kekurangan-kekurangan yang 

ada. 

Bapak Latief menjelaskan bahwa implementasi prinsip transparansi unik 

yang dimiliki oleh UB salah satunya adalah e-complaint, dimana e-complaint ini 

adalah sebuah wadah yang digunakan sebagai tempat pengaduan atau keluhan 



66 

 

 

terhadap layanan UB secara elektronik. Setiap keluhan akan ditampung oleh Pusat 

Informasi, Dokumentasi, dan Keluhan (PIDK) sebagai pihak pengelola layanan e-

complaint, kemudian PIDK menindaklanjuti keluhan yang masuk dan akan 

meneruskan keluhan-keluhan tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab, 

seperti Rektor, Pembantu Rektor (PR) I, PR III, ataupun melalui kepala bagian. 

Misalkan masyarakat mengeluhkan pelayanan yang diberikan kepada Fakultas X, 

maka masyarakat dapat mengadukan keluhan tersebut ke website resmi e-

complaint, kemudian keluhan tersebut diproses dan disampaikan langsung kepada 

Dekan Fakultas X tersebut untuk dilakukan perbaikan. 

Penulis menilai bahwa transparansi terkait layanan e-complaint telah 

dijalankan secara baik oleh UB. Hal ini terbukti dengan e-complaint yang telah 

dikembangakan melalui SMS, call center, dan website. Selain itu keluhan-keluhan 

juga dapat disampaikan melalui surat ataupun loket, dalam proses pelayanannya, 

rentang waktu dari keluhan diterima hingga akhirnya mendapat jawaban dari 

pihak terkait adalah sekitar empat hari. Menurut Bapak Wiyata, selaku pegawai 

bagian Kepegawaian UB, dalam jangka waktu empat hari masyarakat yang 

mengirimkan keluhan akan mendapatkan jawaban dari pihak-pihak yang 

bertanggungjawab. Misalnya, jika ada stakeholders yang mengeluhkan tentang 

akademik, maka dalam waktu empat hari si pengadu sudah mendapatkan jawaban 

dari PR I yang bertanggungjawab dalam masalah akademik. 

Untuk kedepannya, penulis menilai layanan e-complaint harus terus 

dikembangkan karena melalui layanan inilah UB dapat mengetahui kekurangan 

apa saja yang dikeluhkan masyarakat dan mendapatkan masukan dari kekurangan 
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tersebut. Sehingga UB dapat melakukan pembenahan secara berkelanjutan untuk 

mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat.  

4.2.1.2 Accountability (Akuntabilitas) 

Akuntabilitas di lingkungan UB pada dasarnya adalah 

pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepada Universitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

secara periodik sesuai dengan visi dan misi Universitas (Pola Tata Kelola UB, 

2008). Pasal 7 UU No. 28 tahun 1999 menjelaskan bahwa asas akuntabilitas 

adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada 

masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu semua 

yang telah diamanatkan kepada pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada 

pihak-pihak yang memberinya kepercayaan. 

4.2.1.2.1 Pusat Jaminan Mutu (PJM) 

Penjaminan mutu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban institusi 

pendidikan tinggi kepada stakeholders. Prioritas utama dari sistem penjaminan 

mutu ini adalah kepuasan para stakeholders atas layanan prima yang diberikan 

oleh institusi pendidikan tinggi (Buku 50th UB, 2013). PJM menjamin mutu 

pelaksanaan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan 

profesional serta mampu mengembangkan diri dan berdaya saing di dunia kerja 

yang sesungguhnya. PJM juga diharapkan mampu meningkatkan perbaikan dalam 

sistem manajemen mutu secara berkelanjutan untuk menuju UB sebagai World 

Class Entrepreneurial University. 
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Tujuan utama dari pusat penjaminan mutu adalah meningkatkan mutu 

pendidikan tinggi secara berkelanjutan guna mewujudkan visi dan misi UB, serta 

memenuhi kebutuhan stakeholders melalui tri dharma perguruan tinggi 

(pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat). Penjaminan mutu 

dapat dilaksanakan secara internal oleh UB, dikontrol dan diaudit melalui 

kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN-PT) atau lembaga lain secara eksternal, sehingga penilaian terhadap 

pemeliharaan dan peningkatan mutu akademik pada UB dapat diwujudkan. 

Beberapa landasan kebijakan implementasi PJM pada UB meliputi (1) UU 

No. 20 tahun 2003 Pasal 3 tentang SISDIKNAS yang menjelaskan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. (2) PP No. 19 

tahun 2005 Pasal 4 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menjelaskan bahwa 

standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat, dan (3) PP No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas 

PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, SPMI UB juga merujuk kepada instrumen 

akreditasi nasional yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN-PT) dan instrumen evaluasi Times Higher Education Supplement 

Quacquarelli Symons (THES-QS) sebagai standar internasional. 



69 

 

 

PJM adalah unit kerja di lingkungan UB yang pertama kali penerapkan 

ISO 9001:2008, PJM juga merupakan pilot project sertifikasi ISO 9001:2008 bagi 

seluruh unit kerja yang ada di lingkungan UB. ISO 9001:2008 sendiri adalah 

standar internasional untuk sistem manajemen mutu/kualitas, sehingga produk 

yang dihasilkan dari sistem manajemen tersebut memiliki kualitas internasional. 

Tahun 2011 UB dapat memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dengan lingkup 

sertifikasi untuk layanan akademik dan seluruh aktivitas pendukungnya (Buku 

50th UB, 2013), selain itu PJM juga mengembangkan public service bagi 

stakeholders dari luar UB, dengan jenis-jenis layanan: (1) Layanan konsultasi dan 

studi banding tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal; (2) Layanan pelatihan 

tentang SPMI; dan (3) Layanan technical assisstance (TA), narasumber dan 

pembicara tentang SPMI. 

Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan penjaminan mutu UB telah 

berjalan dengan baik. Secara umum, organisasi penjaminan mutu di UB adalah 

lembaga fungsional yang melekat dengan lembaga struktural, sehingga dalam 

menjalankan tupoksi-nya selalu melibatkan pejabat struktural. Unit penjaminan 

mutu universitas (PJM), fakultas/program (GJM) dan jurusan/PS (UJM) tidak 

memiliki hubungan satu sama lain, karena masing-masing bertanggungjawab 

terhadap pimpinan unit kerja. Bidang Pengembangan SPMI juga telah beberapa 

kali mengadakan workshop terkait awareness dan implementasi SPMI dan ISO 

9001:2008. Workshop tersebut diawali dengan awareness tentang SPMI dan ISO 

9001 bagi UKPPA (pimpinan unit dan kepala bagian), kemudian dilanjutkan 

dengan workshop untuk implementasi SPMI berbasis ISO 9001:2008 yang 
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diadakan dalam tiga tahap. Tahap pertama untuk personil Gugus Jaminan Mutu 

(GJM), tahap kedua untuk Tim PJM dan tahap ketiga untuk UKPPA. 

Penulis melihat bahwa baru-baru ini terdapat permasalahan terkait 

akreditasi UB oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), 

kinerja UB dianggap mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini 

terbukti dengan akreditasi A yang diberikan oleh BAN-PT kepada UB menurun 

satu tingkat menjadi B. Minimnya jumlah profesor dan doktor di UB menjadi 

penyebab terbesar menurunnya akreditasi menjadi B. UB sejak tiga tahun lalu 

mengangkat banyak sekali dosen baru, karena itu jumlah dosen yang telah 

bergelar Doktor dan Professor kemudian berkurang. Jumlah Profesor di UB hanya 

sembilan persen, dan jumlah dosen yang bergelar Doktor baru mencapai 29 persen 

dari total keseluruhan dosen yang mencapai 1.843 orang. Idealnya jumlah 

Profesor adalah 10 persen dari total keseluruhan dosen yang ada. Sehingga hal 

tersebut juga menjadi poin minus bagi UB. 

Faktor lain yang menyebabkan menurunnya akreditasi UB adalah belum 

masuknya sejumlah fasilitas dan pencapaian baru institusinya, karena alasan 

inipula pihak UB mengajukan penilaian ulang atau surveilance pada BAN-PT 

untuk mengembalikan akreditasi UB menjadi A kembali. Selain itu ada beberapa 

faktor yang membuat akreditasi UB menjadi turun, yaitu:  

1. Banyak program studi yang dibuka tetapi belum mendapatkan 

akreditasi; 

2. Tidak seimbangnya jumlah dosen dan mahasiswa; 

3. Jumlah ruang kelas dan jumlah mahasiswa yang tidak seimbang. 
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Turunnya akreditasi UB membawa kekhawatiran bagi mahasiswa lulusan 

UB yang nantinya akan memasuki persaingan dunia kerja, hal ini dikarenakan 

hampir seluruh perusahaan telah membuat kebijakan mewajibkan pelamar 

menyertakan ijazah Perguruan Tinggi terakreditasi, bahkan beberapa mewajibkan 

syarat pelamar berasal dari universitas dengan akreditasi A. Sebut saja beberapa 

perusahaan-perusahaan multinasional dan beberapa perusahaan bonafit dalam 

negeri, seperti halnya perusahaan BUMN PT. Kereta Api Indonesia—KAI 

(Persero) dan PT. Askes (BPJS), yang hingga akhir tahun kemarin masih terus 

mencantumkan syarat pelamar merupakan lulusan S1 PTN/PTS terakreditasi A, 

atau minimal B untuk PTN/PTS swasta.  

Sebenarnya selain berdampak pada lulusan, akreditasi yang turun juga akan 

berdampak pada jumlah minat calon mahasiswa baru yang akan melanjutkan 

studinya UB, akreditasi ini dianggap sebagai salah satu penilaian calon mahasiswa 

baru dalam hal memilih perguruan tinggi. Hikmah dari turunnya akreditasi ini 

adalah paling tidak UB bisa mengambil dampak positif agar pihak kampus bisa 

sedikit mengurangi banyaknya mahasiswa yang masuk.  

Solusi yang diambil UB terkait permasalahan turunnya akreditasi ini 

dengan cara mengajukan penilaian ulang atau surveilance pada BAN-PT. 

Penilaian ulang atau surveilance adalah upaya yang dilakukan oleh PTN apabila 

merasa tidak puas dengan hasil penilaian BAN-PT, hal tersebut dilakukan dengan 

meminta asesor lain untuk melakukan pemeriksaan. Peninjauan kembali tersebut 

tidak hanya menjadikan akreditasi yang sudah ada berubah, tetapi juga dapat 

membuat akreditasi turun. Jika saja peninjauan kembali yang UB ajukan ditolak, 
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tahun berikutnya UB akan memperbarui dokumen kelengkapan yang ada agar 

akreditasi tetap A. 

Tetapi terkait dengan pelaksanaan BLU, akreditasi A ataupun B sama 

sekali tidak mempengaruhi jalannya BLU, apabila organisasi tersebut sehat dari 

sisi keuangan dan pengelolaan serta pelayanan yang diberikan masih bagus, 

akreditasi apapun tidak menjadi masalah. 

4.2.1.2.2 Kompensasi Positif 

Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan untuk dapat 

mewujudkan visi UB dan melaksanakan program pengembangan yang 

direncanakan adalah aspek ketenagaan, khususnya tenaga dosen. Dosen memiliki 

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. Untuk mendukung penyediaan dosen yang berkualitas dan 

berdaya saing tinggi diperlukan program-program pengembangan antara lain: (1) 

Peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan lanjut di dalam negeri maupun 

luar negeri; (2) Peningkatan profesionalisme melalui sertifikasi dosen; dan (3) 

Perekrutan dosen yang berkualitas (Pola Tata Kelola UB, 2008).  

Kompensasi positif dalam konteks ini adalah pemberian penghargaan atau 

insentif yang diberikan kepada UB terhadap para pegawai atau dosen yang 

dianggap mempunyai kinerja yang baik atau mempunyai prestasi yang dapat 

membanggakan UB. Fleksibilitas pengelolaan keuangan dalam upaya 

menciptakan praktik bisnis yang sehat dan peningkatan kualitas layanan 

merupakan suatu jaminan. Untuk mendorong hal tersebut, dibutuhkan SDM yang 

handal, sehingga pegawai dan dosen tersebut mampu memberikan pelayanan 
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secara profesional dan memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang 

menggunakan jasa layanan UB. 

Terdapat beberapa penghargaan di UB, misalkan bagi para pegawai dan 

dosen yang aktif menulis buku terdapat penghargaan untuk menulis buku, 

kemudian bagi para dosen yang aktif ke luar negeri juga akan diberikan fasilitas 

melalui biaya transportasi dan lain-lain. Pemerintah juga memberikan insentif 

kepada para dosen dengan memberikan Sertifikasi Dosen, sertifikasi ini adalah 

merupakan kebijakan intervensi langsung pemerintah menuju peningkatan mutu 

dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup dosen yang mencukupi. 

Pertimbangannya, dosen adalah unsur terpenting perguruan tinggi yang 

merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional. Insentif juga diberikan 

kepada pegawai UB yang berstatus PNS, tunjangan itu adalah Tunjangan Kinerja 

yang mulai diberikan Per Januari 2013. Pemerintah memutuskan memberikan 

tunjangan kinerja kepada PNS kepada 20 kementerian lembaga (K/L). Tunjangan 

tersebut diberikan sebagai upaya mendukung dilaksanakannya reformasi 

birokrasi. Tunjangan ini juga bertujuan untuk memotivasi para pegawai UB untuk 

lebih giat dalam bekerja karena semakin baik kinerja mereka maka tunjangan 

yang diberikan akan semakin banyak juga. 

Sedangkan untuk tingkat unit kerja seperti Fakultas dan Jurusan juga 

terdapat penghargaan, karena UB telah menerapkan ISO 9001:2008 sehingga 

untuk menjalankan ISO tersebut, diadakan penghargaan seperti UB Annual 

Quality Award (UBAQA). Penghargaan UBAQA terdapat kriteria-kriteria dalam 

penilaiannya, seperti SDM, PBM, Akreditasi dan juga SPM. Setiap aspek dinilai 

apakah aspek keuangan telah berjalan dengan baik, apakah memberikan 
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pelayanan yang baik kepada masyarakat, apakah SOP yang digunakan lengkap 

atau tidak dan masih banyak lagi. Bagi unit kerja yang dinyatakan sebagai 

pemenang akan mendapatkan hadiah uang sekitar Rp 20 juta, uang tersebut dapat 

digunakan untuk kesejahteraan para pegawainya. 

Penghargaan lain yang diberikan kepada para PNS yang telah bekerja 

dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin adalah penghargaan 

Satyalancana Karya Satya. Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda 

Kehormatan, Satyalancana Karya Satya dianugerahkan kepada PNS sebagai 

penghargaan dalam melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, 

pengabdian, kejujuran, dan kedisiplinan serta telah bekerja terus menerus 

sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Tujuannya selain sebagai 

penghargaan atas jasa-jasanya, juga bertujuan sebagai pendorong untuk 

meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja, sehingga dapat dijadikan teladan 

bagi PNS lain. Penghargaan ini digolongkan berdasarkan seberapa lama seorang 

PNS telah mengabdikan diri kepada negara, penghargaan ini dibagi menjadi tiga, 

yaitu: 

1. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun (warna perunggu); 

2. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (warna perak); 

3. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (warna emas). 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat peningkatan 

kesejahteraan dan penghargaan kepada pegawai merupakan salah satu faktor 

dalam menaikkan motivasi kerja, motivasi pendidik dan pegawai administrasi 

dalam meningkatkan profesionalisme dan mutu pendidikan serta pelayanan. 
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Beberapa jenis penghargaan di atas diharapkan dapat dipertahankan karena selain 

menjadi motivasi bagi para pegawai, juga akan menumbuhkan persaingan secara 

sehat untuk menunjukkan siapa yang terbaik dan hal tersebut akan berdampak 

positif bagi kelangsungan UB di masa depan. Dengan kata lain, sistem reward 

semacam ini diharapkan dapat membentuk pegawai yang memiliki etos kerja 

tinggi sehingga kinerja UB secara keseluruhan akan terus meningkat dari tahun ke 

tahun. 

4.2.1.2.3 Kompensasi Negatif 

Kompensasi negatif yang dimaksud adalah penjatuhan sanksi atau 

hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan UB. 

Pelanggaran tersebut mulai dari pelanggaran ringan, pelanggaran sedang hingga 

pelanggaran berat. Hal tersebut mengacu PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin 

PNS. 

Menurut PP No. 53 tahun 2010, hukuman bagi pelanggaran sanksi ringan 

yaitu berupa teguran lisan, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sedangkan 

hukuman untuk pelanggaran sedang yaitu berupa penundaan kenaikan gaji berkala 

selama satu tahun, atau bahkan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 

satu tahun. Untuk pelanggaran berat, hukuman yang diberikan berupa penurunan 

pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, dan yang lebih berat yaitu 

pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Berikut adalah hukuman secara 

terperinci bagi para PNS yang terbagi dalam beberapa tingkatan: 

1. Hukuman Ringan meliputi: 

a. Teguran Lisan; 

b. Teguran Tertulis; dan 
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c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 

2. Hukuman Sedang meliputi: 

a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun; 

b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling 

lama satu tahun; dan 

c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun. 

3. Hukuman Berat meliputi: 

a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk 

paling lama satu tahun; 

b. Pembebasan dari jabatan; 

c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 

sebagai PNS; dan 

d. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. 

Sedangkan sanksi untuk pegawai honorer, UB tidak main-main dalam 

menjatuhkan hukumannya, apabila terdapat pegawai yang melakukan pelanggaran 

berat maka akan dijatuhi sanksi tegas berupa pemutusan kontrak kerja karena UB 

memiliki wewenang penuh terhadap para pegawai tersebut. Untuk sanksi yang 

tergolong lebih ringan, UB mempunyai cara tersendiri untuk menimbulkan efek 

jera bagi pegawainya yaitu dengan cara memindah tugaskan pegawai tersebut ke 

dalam unit kerja yang sekiranya dia tidak suka dan bukan merupakan bidang 

keahliannya, sehingga lain kali tidak akan pelanggaran yang serupa. 

Penulis menyoroti ada beberapa hal yang masih kurang tepat dalam 

pelaksanaan kompensasi negatif ini. Pertama adalah kurang tegasnya sanksi yang 

diberikan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang harus 
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memberikan sanksi/tindakan secara tegas apabila seorang PNS terbukti 

melakukan pelanggaran disiplin dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan 

shock terapi agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukan pelanggaran serupa. 

Tujuan lain agar tidak melakukan pelanggaran disiplin yang hukumannya lebih 

berat lagi, oleh karena itu setiap pejabat yang berwenang wajib memeriksa lebih 

dahulu dengan seksama terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin 

PNS. 

Kedua adalah lunturnya kedisiplinan para pegawai, bagi seorang PNS 

kedisiplinan harus tetap dijunjung tinggi. Tuntutan dari masyarakat akan 

pelayanan prima membutuhkan aparatur yang berdisiplin tinggi dalam 

menjalankan tugas. Sikap dan perilaku seorang PNS dapat dijadikan panutan atau 

keteladanan bagi PNS lain di lingkungannya dan masyarakat pada umumnya. PNS 

harus dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan mengendalikan diri sehingga 

terjaganya suasana kondusif dalam bekerja. Namun kenyataan yang ada sangat 

berbeda, masih banyak PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dengan 

berbagai cara, misalkan saja ketepatan waktu jam kerja, baik itu dalam jam masuk 

kantor maupun jam pulang kantor. 

Penulis berpendapat, beberapa upaya yang perlu ditempuh UB dalam 

rangka mengurangi jumlah pelanggaran disiplin antara lain adalah, Pertama, 

melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin 

PNS diantaranya PP No. 53 tahun 2010 tentang Peraturan disiplin dan PP No. 44 

tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 79 tahun 1979 tentang 

Pemberhentian PNS. Kegiatan sosialisasi dapat melalui pendidikan dan latihan, 
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serta bentuk program kerja lainnya yang bertujuan memberikan pemahaman dan 

mengaplikasikan peraturan yang berkaitan disiplin PNS.  

Kedua, Memberikan sanksi/tindakan secara tegas apabila seorang PNS 

terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuan untuk memberikan efek jera 

agar PNS yang lain tidak melakukannya dan juga agar tidak melakukan 

pelanggaran yang hukumannya lebih berat lagi.  

4.2.1.3 Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan Universitas terhadap 

peraturan perundang‐undangan yang berlaku dan prinsip‐prinsip organisasi yang 

sehat (Pola Tata Kelola UB, 2008). 

Wujud dari penerapan prinsip responsibilitas dalam pencapaian GCG 

terhadap stakeholders-nya, UB harus melakukan beberapa pembenahan, antara 

lain: (1) Meningkatkan nilai atau mutu pengelolaan organisaisi; (2) Mewujudkan 

tanggungjawab organisasi kepada para pegawai dimana berlangsungnya proses 

manajemen dalam suatu organisasi. Tanggungjawab tersebut dapat berjalan secara 

maksimal apabila pimpinan dapat mengontrol langsung dan mengkoordinasikan 

secara maksimal terhadap berlangsungnya proses manajemen, misalnya wujud 

tanggungjawab terhadap pegawai dengan memberikan kesejahteraan seperti 

reward terhadap kinerja pegawai, dan sebagainya; (3) Menciptakan SDM yang 

memiliki kompetensi yang tinggi; (4) Menghilangkan unsur ketidakpatuhan, 

penyimpangan atau bahkan pelanggaran terhadap ketidakdisiplinan; dan (5) 

Mewujudkan tanggungjawab organisasi terhadap stakeholders serta 

tanggungjawab di lingkungan sekitar organisasi. Bentuk dari penerapannya yaitu 

melakukan kemitraan langsung kepada masyarakat dan juga melakukan bina 
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lingkungan dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti pemberian 

beasiswa dan mengadakan program sekolah murah. 

4.2.1.3.1 Dewan Pengawas  

Menteri Keuangan menetapkan peraturan mengenai pembentukan Dewan 

Pengawas (Dewas) pada BLU sebagai pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2005. 

Pembentukan Dewas hanya berlaku pada BLU yang memiliki omzet tahunan 

minimum sebesar Rp 15 miliar dan atau nilai aset menurut neraca minimum 

sebesar Rp 75 miliar. Pembentukan tata cara, tugas dan fungsi serta pembentukan 

Dewas ditetapkan dalam Statuta Universitas dengan mengacu pada ketentuan 

PMK No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum. 

Menurut PMK tersebut pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Dewas adalah organ 

BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU.  

Selanjutnya pada Pasal 4 menjelaskan siapa-siapa saja yang dapat diangkat 

sebagai anggota Dewas adalah orang perseorangan yang: 

1. Memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kegiatan BLU, serta dapat menyediakan waktu yang 

cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan 

2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan 

pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau 

Dewas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan 

usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan 

tindak pidana yang merugikan kerugian negara. 

Terkait dengan jumlah keanggotaan Dewas, pada Pasal 3 juga telah 

dijelaskan terkait jumlah anggota Dewas ditetapkan sebanyak tiga orang untuk 
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BLU yang memiliki realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi 

anggaran sebesar Rp 15 miliar hingga Rp 30 miliar dengan nilai aset menurut 

neraca sebesar Rp 75 miliar hingga Rp 200 miliar. BLU yang memiliki anggaran 

lebih besar dari Rp 30 miliar dengan nilai aset menurut neraca sebesar lebih dari 

Rp 200 miliar dapat ditetapkan anggota Dewas sebanyak tiga atau lima orang. 

Masa jabatan anggota Dewas ditetapkan selama lima tahun dan dapat diangkat 

kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 

Terkait pelaporan Dewas, menurut Peraturan Direktur Jendral 

Perbendaharaan No. 8 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan 

Pengawas Badan Layanan Umum di Lingkungan Pemerintah Pusat, laporan 

Dewan Pengawas adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Dewas yang berisi 

penilaian tentang pengelolaan BLU oleh pengelola BLU dengan cara 

membandingkan kriteria dalam Renstra, RBA, dan peraturan dengan 

pelaksanaannya. Laporan Dewas bagi pengelola BLU berfungsi sebagai 

mekanisme check and balance atas praktik pengelolaan keuangan, pencapaian, 

kinerja, dan tingkat kepatuhan.  

Isi dari laporan Dewas terdiri dari 4 poin penting yaitu (1) Pendahuluan, 

berisi tentang latar belakang yang menjelaskan dasar hukum atau SK 

pembentukan Dewas dan juga berisi pembagian tugas masing-masing Dewas; (2) 

Penjelasan kondisi BLU per periode laporan, berisi kondisi dari pengawasan 

terhadap layanan selama periode laporan pengawasan, kondisi keuangan BLU 

selama operasional kerja per periode pengawasan serta kondisi organisasi dan 

SDM yang meliputi struktur organisasi BLU dan rincian SDM berdasarkan 

kualifikasi dan kompetensi SDM; (3) Pelaksanaan pengawasan, berisi daftar 
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kegiatan pengawasan selama periode pengawasan dan melakukan penilaian 

kinerja yaitu menilai capaian realisasi kinerja baik teknis maupun keuangan 

dengan target kinerja; dan (4) Simpulan dan rekomendasi yang berisi tentang 

simpulan dari keseluruhan penilaian terhadap BLU selama periode pengawasan 

dan memberikan rekomendasi terkait perkembangan BLU di masa depan. 

Bapak Latief yang juga selaku Ketua Dewas UB menyatakan bahwa 

penerapan prinsip responsibilitas salah satunya dapat diwakili oleh Dewas, hal ini 

karena Dewas merupakan salah satu satuan fungsional yang ditunjuk langsung 

oleh Menteri, sehingga Dewas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri 

Pendidikan dan Menteri Keuangan secara rutin paling tidak satu kali setiap 

semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Keanggotaan Dewas diusulkan 

oleh Senat Universitas dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan 

dengan persetujuan Menteri Keuangan. 

Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan tugas Dewas UB telah sesuai 

dengan bagaimana semestinya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pengelolaaan teknis, manajemen dan keuangan yang meliputi 

pemantauan kegiatan BLU dan mencari setiap solusi untuk masalah yang penting 

dan segala sesuatu terkait BLU. Tugas Dewas bukan hanya mengawasi, apabila 

terdapat masalah, Dewas juga harus memberikan solusi dari masalah tersebut. 

Dewas juga diharapkan mampu bersikap objektif dalam melakukan penilaian 

terhadap kinerja BLU UB.  

Penulis berharap kedepannya Dewas UB terus dapat melakukan 

pengawasan dan juga bertindak sebagai tim pendamping UB yang bertugas 

mendampingi pelaksanaan BLU mulai dari PR II hingga bidang keuangan. Ke 
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depannya kendala-kendala yang menjadi penghambat perkembangan BLU UB 

dapat teratasi dan menjadikan UB lebih berkembang dan mampu mewujudkan 

cita-citanya yaitu sebagai salah satu Universitas di Indonesia berstandar 

internasional. 

4.2.1.3.2 Program Kemitraan Daerah 

Program Kemitraan Daerah adalah salah satu program seleksi masuk UB 

dengan ketentuan calon mahasiswa dikirim oleh Pemerintah Daerah (Pemda) 

berdasarkan kesepakatan bersama. Program Seleksi Program Kemitraan Daerah 

(SPKD), dimana calon mahasiswa dikirim oleh Pemda sebagai mahasiswa tugas 

belajar. Program ini sangatlah bermanfaat bagi para calon mahasiswa yang 

memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata namun memiliki latar belakang 

ekonomi yang kurang sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengenyam 

pendidikan di PTN. Upaya yang dilakukan antara UB dan Pemda adalah untuk 

mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas dan 

kuantitas pengembangan SDM. Pada hakikatnya, kemitraan daerah bertujuan 

untuk mendorong Pemda dalam meningkatkan mutu SDM-nya sebagai langkah 

untuk memajukan pembangunan daerah dan juga sebagai langkah pemerataan.  

Penulis berpendapat bahwa tujuan utama dari program kemitraan daerah 

yaitu untuk pemerataan pendidikan, bukan hanya calon mahasiswa yang tinggal di 

daerah perkotaan saja yang berhak memperoleh kesempatan menerima layanan 

UB tetapi mereka yang berada di pelosok desa juga berhak mendapatkan layanan. 

Melalui program ini diharapkan pelayanan UB dapat dinikmati oleh seluruh 

masyarakat di Indonesia yang berminat untuk menjadi mahasiswa UB. 
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Untuk beberapa daerah, agar program kemitraan ini tidak berjalan sia-sia, 

mahasiswa yang mendapat beasiswa diwajibkan membuat dan menandatangani 

surat kesepakatan, jika berhenti atau melanggar peraturan yang telah disepakati 

akan diberikan sanksi berupa denda dua kali lipat dari biaya yang sudah 

dikeluarkan oleh Pemda tersebut. Program ini telah dilaksanakan oleh beberapa 

Pemda, antara lain Pemda Sumatera Selatan (Sumsel). Pemda Sumsel 

menggandeng beberapa Universitas ternama untuk melakukan program kemitraan 

daerah ini. Tujuan utama Pemda Sumsel yaitu untuk meningkatkan mutu SDM 

para warganya dengan cara memberikan pendidikan tinggi sehingga setelah 

berhasil menyelesaikan pendidikannya, para mahasiswa tersebut dapat kembali ke 

Sumsel dan membangun kemajuan Sumsel itu sendiri. Kesimpulannya yaitu 

mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut tidak dapat seenaknya menikmati 

kemudahan yang diberikan tanpa keseriusan belajar, sebab dapat saja secara tiba-

tiba beasiswa tersebut dicabut apabila terindikasi disalahgunakan. 

Penulis menilai program kemitraan daerah seperti ini sangatlah positif bagi 

program pemerataan pendidikan. Penulis juga berharap UB membuka akses 

seluas-luasnya untuk menjalin kerjasama dengan Pemda di seluruh Indonesia, 

sehingga kedepannya layanan UB dapat dinikmati oleh berbagai lapisan 

masyarakat tidak melulu orang-orang kaya saja. UB juga berkontribusi dalam 

pembangunan daerah tertinggal, mahasiswa yang dikirim untuk tugas belajar di 

UB selanjutnya akan menerapkan ilmu yang telah didapatnya selama belajar ke 

dalam dunia kerja sehingga akan mempercepat pembangunan dan kemajuan 

daerah tersebut. 
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4.2.1.3.3 Corporate Social Responsibility UB 

Corporate Social Responsibility (CSR) UB adalah program yang 

dilaksanakan UB berupa tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sekitar sehingga dapat terpelihara kesinambungan dalam jangka panjang. 

Implementasi program CSR UB yaitu berupa pemberian beasiswa kepada 

mahasiswa yang kurang mampu dan juga penyaluran dana melalui lembaga-

lembaga anak yatim yang berada di lingkungan UB.  

Pada tahun 2012, UB telah memberikan beasiswa sebesar Rp 27 miliar 

untuk para mahasiswa dan jumlah tersebut terus bertambah setiap tahunnya. 

Hingga tahun 2013 terdapat 48 jenis beasiswa yang dikelola oleh UB, mulai 

beasiswa yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah. Beasiswa yang 

berasal dari pemerintah antara lain beasiswa Afirmasi Dikti untuk mahasiswa dari 

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Tahun 2012 UB menerima 45 

mahasiswa Afirmasi Papua, sedangkan tahun 2013 menurun dan hanya menerima 

23 mahasiswa Afirmasi Papua. 

Beasiswa lain dari Kemendikbud adalah beasiswa PPA-BBM. Menurut 

(Laporan Rektor, 2013), pada tahun 2013 UB mendapatkan beasiswa sebanyak 

2.700 mahasiswa yang terdiri dari 971 beasiswa PPA dan 1.729 beasiswa BBM. 

Beasiswa lain dari Kemendikbud yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan 

adalah beasiswa unggulan CIMB (BU-CIMB) dan BUTIK-CIMB serta Beasiswa 

Nusantara Cerdas (BNC-BRI) dan OSI 2013. 

Implementasi CSR UB lainnya adalah memberikan kesempatan layanan 

bagi mereka penyandang cacat, hal ini sesuai dengan UU No. 19 tahun 2011, UU 

No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, UU No. 39 tahun 1999 tentang 
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HAM serta UU No. 12 tentang Pendidikan Tinggi, maka dibentuklah sebuah 

kesepakatan antara seluruh Perguruan Tinggi seluruh Indonesia dengan Ditjen 

Dikti yang menyebutkan bahwa: (1) Mendorong diimplementasikannya 

Convention on Rights of People with Disabilities yang telah diratifikasi tahun 

2011 dalam masyarakat Indonesia; (2) Mendorong diimplementasikannya hak 

pendidikan yang sama bagi penyandang disabilitas; (3) Berusaha menerapkan 

pendidikan inklusif dan memberikan akses yang sama bagi penyandang disabilitas 

di Perguruan Tinggi. 

Sesuai praktik di lapangan, penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa 

kendala dalam program CSR ini, misalkan saja dalam program beasiswa yang 

memiliki banyak masalah. Beasiswa PPA dan BBM diberikan kepada mahasiswa 

UB yang aktif, minimal semester dua sampai semester delapan. Tiap tahun 

pendaftaran beasiswa ini selalu menimbulkan polemik tersendiri bagi mahasiswa. 

Banyak mahasiswa yang berpendapat bahwa syarat-syarat pengajuan beasiswa 

tersebut sangatlah rumit. Beberapa mahasiswa bahkan enggan mendaftar karena 

pendaftaran beasiswa PPA dan BBM memiliki persyaratan yang membingungkan. 

Selain prosedur, masalah estimasi waktu pengumpulan berkas juga menimbulkan 

pro dan kontra, banyak para calon penerima beasiswa harus mengorbankan jam 

kuliahnya hanya untuk mengantri untuk dapat mengumpulkan berkas beasiswa. 

Hal ini terjadi  mungkin dikarenakan tahun ini UB menerapkan sistem baru, yaitu 

penggiliran fakultas dan angkatan. 

Menurut penulis, ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh UB dalam hal 

beasiswa PPA dan BBM. Misalnya saja dalam hal penerima beasiswa, harus ada 

seleksi yang lebih ketat dalam hal pemilihan penerima beasiswa. Seleksi ini 
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dilakukan dalam upaya mencegah tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum 

mahasiswa yang kurang bertanggungjawab dengan memalsukan dokumen-

dokumen pendukung kelengkapan beasiswa. Hal ini akan merugikan mahasiswa 

yang seharusnya benar-benar layak mendapatkan beasiswa karena memang 

memiliki kekurangan ekonomi. Harus ada tindakan tegas dalam hal pemalsuan 

dokumen pendukung penerimaan beasiswa agar terdapat efek jera bagi pelaku dan 

sebagai pembelajaran kepada mahasiswa yang lainnya untuk tidak melakukan hal 

yang sama. 

4.2.1.4 Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan) 

Fairness adalah keadilan terhadap stakeholders agar setiap stakeholders 

terlindungi dari upaya penyelewengan baik dalam bentuk usaha untuk 

kepentingan pribadi maupun benturan kepentingan atau praktik Universitas yang 

tidak sehat. Dalam hubungan dengan prinsip fairness, UB harus berpegang pada 

dua hal. UB harus selalu memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders 

berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. UB juga harus memberikan 

kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan 

menyampaikan aspirasi bagi kepentingan Universitas serta mempunyai akses 

terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan (Pola Tata kelola UB, 

2008). 

4.2.1.4.1 SPP Proporsional 

Dasar hukum yang digunakan UB terkait SPP proporsional yaitu Lampiran 

SK No. 300/SK/2013, tentang Tarif SPP Proporsional, DBP, Bandwith, SPFP 

Proporsional dan biaya lain bagi Mahasiswa Baru S1 yang diterima melalui 

seleksi SPMK di UB tahun akademik 2013/2014. 

http://mipa.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/07/Biaya-SPMK-UB-2013.pdf
http://mipa.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/07/Biaya-SPMK-UB-2013.pdf
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Pemberlakuan SPP proporsional memberikan kesempatan bagi para 

mahasiswa yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata untuk tetap dapat 

menikmati layanan UB. Pada awal kemunculannya terdapat pro dan kontra 

terhadap kebijakan ini, tetapi jika kita melihat sisi positifnya maka pemberlakuan 

sistem ini akan banyak membantu bagi mahasiswa yang ingin memperoleh 

kesempatan pendidikan tinggi tetapi tidak mempunyai biaya. Melalui program ini 

diharapkan berbagai lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan secara 

maksimal tetapi dengan biaya yang tidak terlalu memberatkan bagi mereka. 

Penetapan SPP proporsional berbeda antara mahasiswa satu dan lainnya. 

Perbedaan tersebut didasarkan atas biodata dan kelengkapan data mahasiswa yang 

diisi ketika melakukan daftar ulang pada awal setelah pengumuman penerimaan 

mahasiswa. Beberapa data yang berpengaruh terhadap besaran SPP dan SBPP di 

antaranya jenis pekerjaan orang tua, gaji orangtua, besaran listrik dan air, serta 

jumlah keluarga. Selain itu, SPP proporsional yang ditetapkan UB juga tergantung 

pada jalur masuk tiap mahasiswa. Besaran SPP dan SPFP dari jalur undangan dan 

SNMPTN tulis jauh lebih rendah dibanding jalur Seleksi Program Minat dan 

Kemampuan (SPMK). UB menggolongkan SPP dan SPFP menjadi lima 

golongan. Golongan tertinggi berada pada golongan satu dan terendah pada 

golongan empat. Sedangkan untuk golongan lima besarannya Rp 0 dikhusus 

untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur bidik misi. 

UB telah mempelopori adanya sistem SPP proporsional, SPP proporsional 

dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi mereka yang kurang mampu agar 

mereka memiliki kesetaraan dengan masyarakat lainnya untuk dapat menikmati 

layanan UB. Mungkin arti uang Rp 100 ribu bagi kita tidak terlalu berharga tetapi 
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untuk mereka yang kekurangan, uang tersebut sangat berharga. Apakah wajar 

apabila anak seorang Bupati membayar SPP yang jumlahnya sama dengan anak 

tukang becak? Di sinilah letak pemerataan tersebut, agar si kaya bisa membantu si 

miskin untuk bisa sama-sama mengenyam pendidikan di bangku kuliah. 

Telah dijelaskan dengan rinci bahwa tujuan utama dari SPP Proporsional 

adalah memberikan kesetaraan pendidikan bagi semua masyarakat, akan tidak adil 

apabila SPP proporsional ini tidak diberlakukan, semua dianggap sederajat dan 

memiliki taraf hidup yang sama padahal dalam kenyataannya hal tersebut tidak 

selalu berlaku. Bagi mereka yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata, 

pemberlakuan SPP proporsional akan sangat membantu untuk tetap dapat 

menerima layanan UB. SPP proporsional terutama ditujukan bagi mereka yang 

memiliki ekonomi yang kurang tetapi unggul dalam hal prestasi, maka dalam hal 

ini akan terjadi semacam subsidi silang dengan si kaya yang memiliki dana lebih 

dapat membantu meringankan biaya perkuliahan si miskin. 

Penulis berpendapat bahwa pada kenyataannya SPP proporsional ini tidak 

melulu berjalan mulus, terdapat berbagai masalah yang menyertai jalannya 

kebijakan ini. Kebijakan otonomi kampus tentu menjadi lahan subur berkembang 

biaknya praktik komersialisasi pendidikan di tanah air. Otonomi kampus menjadi 

lahan basah tersendiri bagi para beberapa pihak yang mengatasnamakan 

pendidikan tetapi di sisi lain ingin mengeruk untung sebanyak-banyaknya. Tentu 

dengan label seperti International University, Entrepreneurship University, dll. 

UB yang notabene merupakan salah satu Universitas Negeri di Indonesia 

khususnya di Jawa Timur, disinyalir terjepit pada polemik di atas dengan 

kebijakannya menerapkan SPP proporsional. Anggapan berbagai pihak pun 
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kemudian hadir, apakah kebijakan ini memang berbasis murni untuk pemerataan 

pendidikan? Atau hanya kedok serta akal-akalan saja untuk mencari untung di 

tengah ketidaktransparanan perhitungan penetapan SPP proporsional? 

Di awal penetapan kebijakannya, tujuan SPP proporsional memang untuk 

membantu pemerataan pendidikan di tanah air, karena jumlah penetapan biaya 

SPP kepada masing-masing mahasiswa dipatok berbeda, tergantung tingkat 

ekonomi mahasiswa. Apabila mahasiswa yang memiliki orangtua dengan tingkat 

kesejahteraan ekonomi yang mumpuni, maka akan dikenakan biaya yang lebih 

tinggi dibanding dengan mahasiswa yang memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi 

di bawah rata-rata.  

Praktik di lapangan menunjukkan hal lain, tujuan SPP proporsional 

melenceng sehingga menimbulkan banyak polemik. Ketidaktransparanan 

birokrasi pengelola SPP proporsional dalam menyampaikan mekanisme 

perhitungan penetapan biaya SPP mahasiswa menjadi sumber masalah munculnya 

asumsi di mana komersialisasi pendidikan menjadi motif utama penerapan 

kebijakan SPP proporsional ini. Faktanya, dengan ketidaktransparanan tersebut 

pihak pengelola Universitas berpotensi mengotak-atik standar minimal 

pembayaran SPP proporsional setiap tahunnya. Alhasil, terjadi peningkatan biaya 

standar SPP proporsional di tiap tahunnya. 

Minimnya sosialisasi yang ada serta tidak imbangnya komposisi penerima 

SPP proporsional antara si kaya dan si miskin, di mana si miskin lebih sedikit 

mendapat bantuan, dalam artian sangat sedikit mahasiswa yang mendapatkan 

pembebasan biaya SPP hingga nol rupiah, ditambah maraknya peningkatan 

standardisasi penetapan biaya SPP proporsional ini membuat asumsi 
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komersialisasi pendidikan semakin kuat. Puncaknya, di tahun 2010 unjuk rasa 

besar-besaran yang dilakukan elemen mahasiswa untuk menuntut transparansi 

perhitungan atau klimaksnya pencabutan kebijakan SPP proporsional mengemuka 

karena sarat dengan komersialisasi pendidikan. 

Pada akhirnya penulis berpendapat, pihak UB seharusnya melakukan 

sosialisasi yang lebih luas terkait SPP proporsional serta lebih transparan dalam 

hal rincian penggunaan SPP proporsional tersebut untuk mencegah asumsi dan 

kesimpangsiuran dalam hal kebijakan sistem ini. Kita sebagai mahasiswa juga 

harus lebih pro aktif karena kita sebagai mahasiswa yang membayar dengan 

jumlah yang sangat besar, kita seharusnya meminta transparansi tentang 

kebutuhan keuangan Universitas, lalu jumlah uang yang terkumpul tiap tahun 

ajaran baru. Peran pemerintah tentu sangat penting untuk meluruskan masalah ini, 

sebelum Universitas-universitas lain juga akan menerapkan hal yang sama. Fungsi 

pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan hendaknya juga diimbangi 

dengan transparansi serta pendampingan yang terpadu, meskipun sistem otonomi 

Universitas sudah diberlakukan bukan berarti pemerintah lepas tangan secara 

menyeluruh tanpa mengawal dan mengawasi langkah gerak kebijakan tersebut. 

4.2.1.4.2 Kesetaraan dan Kewajaran Antar Pegawai 

Wujud implementasi atas prinsip kewajaran dan kesetaraan selanjutnya 

yaitu dengan memperlakukan semua pegawai sesuai asas kewajaran dan 

kesetaraan serta tidak membeda-bedakan antara pegawai satu dengan pegawai 

lainnya, antara laki-laki dan perempuan dan antara etnis jawa dengan etnis 

lainnya. Kesetaraan ini berlaku dalam bentuk apapun, misalnya saja dalam hal 

posisi ataupun jabatan penting dalam struktur organisasi UB, dalam struktur 
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organisasinya, UB tidak pernah sekalipun membedakan gender dalam hal jabatan 

penting, semua mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan posisi 

yang diinginkan sesuai dengan kemampuan pegawai tersebut tanpa 

memperhatikan latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, usia, dan cacat tubuh. 

Bahkan UB pernah mempunyai Rektor yang berasal dari Madura, serta pernah 

juga memiliki PR IV yang berasal dari NTB, sehingga dalam pelaksanaan harian 

UB tidak pernah berpikir adanya kelas sosial, bahkan sebetulnya penerimaan 

mahasiswa yang kurang beruntung maupun kekurangan fisik adalah dalam rangka 

memberikan kesetaraan. 

Prinsip kewajaran dan kesetaraan juga berlaku untuk sistem reward dan 

punishment kepada seluruh pegawai di lingkungan UB. Reward adalah pemberian 

penghargaan atau insentif yang diberikan kepada UB terhadap para pegawai atau 

dosen yang dianggap mempunyai kinerja yang baik. Semua pegawai yang 

berprestasi baik itu berasal dari unit kerja manapun layak untuk mendapatkan 

penghargaan sesuai kinerja yang telah dilakukan. Penghargaan tersebut dapat 

berupa reward untuk menulis buku serta reward untuk para dosen yang aktif ke 

luar negeri, sedangkan pada tataran institusi juga terdapat penghargaan, yaitu UB 

Annual Quality Award (UBAQA), dimana UBAQA adalah penghargaan terhadap 

unit kerja yang dinilai mempunyai kinerja paling baik secara aspek keuangan dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Sedangkan untuk punishment, UB juga tidak segan-segan menjatuhkan 

hukuman kepada siapa pun yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, 

mulai dari pegawai dengan jabatan penting seperti Dekan dan sebagainya maupun 

untuk para pegawai non PNS hingga para cleaning service. Sanksi pelanggaran 
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tersebut mulai dari pelanggaran ringan, pelanggaran sedang hingga pelanggaran 

berat, hal tersebut sesuai dengan PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. 

Sedangkan sanksi untuk pegawai non PNS, apabila terdapat pegawai yang 

melakukan pelanggaran berat maka akan dijatuhi sanksi tegas berupa pemutusan 

kontrak kerja. 

Penulis menganalisis bahwa penerapan prinsip kewajaran dan kesetaraan 

UB telah berjalan dengan baik kepada para pegawainya dimana UB menetapkan 

pegawai sesuai dengan kemampuan individu yang dimiliki tanpa melihat latar 

belakang si pegawai tersebut tanpa memperhatikan latar belakang etnis, agama, 

jenis kelamin, usia, dan cacat tubuh. Prinsip kewajaran dan kesetaraan ini juga 

berlaku untuk reward dan punishment pada pegawai UB. Reward diberikan 

kepada para pegawai yang memang berhak menerima penghargaan tersebut 

karena prestasinya sekalipun itu para cleaning service. Sedangkan untuk 

punishment, UB juga tidak pandang bulu dalam menjatuhkan hukuman, siapa pun 

yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan UB baik itu pegawai dengan 

jabatan penting hingga para cleaning service akan tetap mendapatkan hukuman 

yang setimpal. 

4.2.1.5 Independency (Kemandirian) 

Kemandirian merupakan prinsip yang sangat penting dalam pengelelolaan 

Universitas tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Menurut 

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan 

Praktik GCG pada BUMN, kemandirian yaitu suatu keadaan di mana perusahaan 

dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari 
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pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

4.2.1.5.1 Aktivitas Politik 

Berdasarkan aturan kode etik aparatur di Kementrian BUMN yang 

berisikan 12 larangan bagi pegawai-pegawai BUMN demi menjaga kredibilitas 

pegawai-pegawai BUMN, dikeluarkanlah aturan dalam Peraturan Menteri Negara 

BUMN No. PER-04/MBU/2012 tentang Kode Etika Aparatur Kementerian 

BUMN tertanggal 9 April 2012. Sebanyak 12 larangan yang harus ditaati segenap 

pegawai BUMN. Larangan yang dimaksud adalah:  

1. Bersikap diskriminatif dalam bertugas; 

2. Menjadi pengurus dan anggota partai politik; 

3. Ikut serta atau diikutsertakan sebagai pelaksana atau menghadiri 

kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ini juga berlaku dalam 

pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur, serta anggota legislatif; 

4. Karyawan BUMN juga dilarang menyalahgunakan kewenangan jabatan; 

5. Dilarang menyalahgunakan data atau informasi Kementerian; 

6. Menghilangkan aset negara atau/dan dokumen milik negara/Kementerian; 

7. Menyalahgunakan aset dan dokumen milik negara/Kementerian; 

8. Menggunakan fasilitas Kementerian untuk selain kepentingan 

Kementerian; 

9. Menerima dan memberi suap; 

10. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma 

kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Kementerian; 

11. Membeli saham perdana (IPO) BUMN; dan 
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12. Melakukan bisnis apa pun dengan BUMN. 

Di antara peraturan tersebut terdapat larangan bagi pegawai Kementrian 

BUMN untuk menjadi pengurus atau anggota partai politik dan keikutsertaan 

sebagai pelaksana atau menghadiri kampanye pemilihan presiden dan pemilihan 

kepala daerah atau anggota legislatif. Kode etik tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan disiplin pegawai, menjamin terpeliharanya tata tertib, dan 

kredibilitas Kementrian BUMN. Kode etik tersebut juga dimaksudkan untuk 

menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, menjaga iklim kerja yang kondusif dan 

memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional. 

Aturan ini berlaku untuk seluruh aparatur di Kementrian BUMN, dari 

Menteri BUMN, staff khusus, eselon satu, PNS, dan calon PNS di Kementrian 

BUMN serta tenaga outsourcing. Aturan ini juga berisi imbauan bagi orang yang 

mengetahui adanya pelanggaran kode etik dapat menyampaikan pengaduan 

kepada atasan langsung aparatur yang disangka melakukan pelanggaran kode etik. 

Selain itu juga dibentuk Majelis Kode Etik setelah diterimanya pengaduan adanya 

dugaan pelanggaran kode etik oleh aparatur. Keputusan majelis terhadap aparatur 

yang disangka melanggar keputusan dapat berupa keputusan penjatuhan hukuman 

sanksi moral maupun sanksi hukuman pelanggaran disiplin, atau keputusan tidak 

bersalah aparatur yang diduga melakukan pelanggaran. 

Menurut beberapa sumber lain yang menyatakan hal-hal berkaitan dengan 

larangan aktivitas politik bagi PNS, antara lain (1) PP No. 37 Tahun 2004 tentang 

Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik, disini jelas bahwa 

PNS dilarang menjadi anggota partai politik, apalagi menjadi pengurus partai 

politik. (2) Surat Edaran Menpan No: SE/08.A/M.PAN/5/2005 tentang Netralitas 
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Pegawai Negeri Sipil butir (1) Bagi PNS yang menjadi calon Kepala atau Wakil 

Kepala Daerah: (a) Wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari 

jabatan negeri pada jabatan struktural atau fungsional yang disampaikan kepada 

atasan langsung untuk dapat diproses seusai dengan peraturan perundang-

undangan. (b) Dilarang menggunakan anggaran Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah. (c) Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. (d) 

Dilarang melibatkan PNS lainnya untuk memberi dukungan dalam kampanye. 

Dan butir (2) Bagi PNS yang bukan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala 

Daerah: (a) Dilarang Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon 

Kepala atau Wakil Kepala Daerah. (b) Dilarang menggunakan fasilitas yang 

terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye. (c) Dilarang membuat 

keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 

pasangan calon selama masa kampanye. 

Pelaksanaan aktivitas politik di UB juga telah dijelaskan dalam Pola Tata 

Kelola UB 2008, dalam aturan tersebut pimpinan dan pegawai Universitas tidak 

diperkenankan menjadi pengurus partai politik, calon legislatif dan eksekutif. 

Pimpinan dan pegawai UB yang aktif dalam aktivitas politik wajib mengundurkan 

diri dari UB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. UB juga tidak memperbolehkan dana atau asetnya digunakan secara 

langsung ataupun tidak langsung untuk kontribusi kepada partai politik, calon 

anggota legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah, misalnya 

pemberian sumbangan dana secara langsung, kegiatan kampanye dan 

penggalangan dana untuk aktivitas politik. 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, dijelaskan 

bahwa terkait masalah larangan aktivitas politik di UB telah diatur dalam berbagai 

aturan, mulai dari aturan Menteri yang menyebutkan antara lain PNS dilarang 

berpolitik. Berdasarkan aturan-aturan tersebut, siapapun yang mengaku dirinya 

warga UB terikat dengan aturan tidak boleh berpolitik praktis, tetapi dalam 

praktiknya hal tersebut masih abu-abu, misalnya salah satu pimpinan UB adalah 

seorang simpatisan partai politik tertentu, hal tersebut masih ditoleransi tetapi 

apabila pegawai tersebut sudah duduk secara resmi selaku personal organisasi 

politik, hal tersebut yang dilarang. Apabila hal tersebut terjadi maka terlebih 

dahulu pegawai yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai PNS. 

4.2.1.5.2 Conflict of Interest 

Conflict of interest dapat diartikan sebagai sebuah konflik kepentingan 

yang terjadi ketika individu atau organisasi yang terlibat dalam berbagai 

kepentingan yang mungkin bisa merusak motivasi kerja para pegawai. Secara 

sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau 

lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan 

pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Benturan 

kepentingan dapat terjadi pada sebuah peristiwa yang sekiranya dapat 

menguntungankan pribadi sehingga objektivitas dan kemandirian dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab menjadi kurang diperhatikan. 

Berdasarkan PMK No. 161/PMK.01/2012 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin 

PNS Di Lingkungan Departemen Keuangan menjelaskan bahwa dalam etika 

bernegara, PNS berkewajiban menjalankan tugas kedinasannya dengan prinsip 

menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest). 
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Bentuk-bentuk Conflict of Interest 

i. Situasi yang menyebabkan pegawai UB menerima gratifikasi atau 

pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu 

keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi; 

ii. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan dipergunakan untuk 

kepentingan pribadi atau golongan; 

iii. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk 

kepentingan pribadi atau golongan; 

iv. Situasi perangkapan jabatan di beberapa tempat yang memiliki hubungan 

langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat 

menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan 

lainnya; 

v. Situasi yang memberikan akses khusus kepada pegawai UB atau pihak 

tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya 

diberlakukan; 

vi. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan 

prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; 

vii. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek 

tersebut merupakan hasil dari si penilai. 

Terkait conflict of interest di UB, penulis berpendapat bahwa conflict of 

interest dalam pelaksanaan keseharian UB pasti selalu ada, hanya saja conflict of 

interest yang dimaksud adalah kepentingan untuk memperebutkan kedudukan. 

Misalkan dalam pemilihan Rektor UB baru-baru ini, conflict of interest dalam hal 

saling dukung-mendukung kepada para calon Rektor, hal tersebut terjadi karena 
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UB memiliki karakteristik yang berbeda dengan instansi pemerintah lainnya, 

instansi pemerintah lain tidak pernah melakukan pemilihan langsung untuk pucuk 

pimpinan instansi mereka. Berbeda halnya dengan UB, mulai dari ketua jurusan 

dan dekan pun juga terdapat proses pemilihan secara langsung. 

Penulis juga melihat bahwa banyak para pegawai UB baik itu dosen 

maupun pegawai administrasi memiliki usaha bisnis sampingan yang rawan 

menimbulkan conflict of interest sehingga mengganggu kinerja sebagai PNS. 

Apalagi jika bisnis yang sedang dijalaninya memiliki prospek yang baik, maka hal 

tersebut akan mengganggu kewajiban utamanya sebagai PNS yang memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu pasti muncul konflik 

kepentingan yang akan semakin besar. 

Mungkin yang bermasalah adalah konflik terkait waktu. Misalkan saja 

seorang dosen yang tugas utamanya memberikan ilmu kepada mahasiswa malah 

sering meminta ijin atau mengurangi jam kuliah menjadi lebih singkat untuk 

mengurusi bisnisnya. Menurut penulis, hal tersebut termasuk dalam konflik 

kepentingan yang menjurus kepada korupsi waktu. Apalagi dengan keadaan UB 

sekarang yang jumlah mahasiswanya semakin banyak sehingga menuntut peforma 

para dosen yang memadai sehingga bisnis sampingan yang dijalani akan tetap 

mengganggu jalannya pemberian pelayanan kepada mahasiswa.  

Pada akhirnya, semua kembali pada diri individu masing-masing. Dari sisi 

aturan juga harus mempunyai sistem yang jelas, mulai dari aturan PNS yang 

mempunyai bisnis, hingga aturan terkait sanksi bagi pihak yang melanggar, 

dengan demikian akan terwujud sistem yang baik. Seharusnya bagi PNS yang 
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memiliki bisnis besar lebih baik mengundurkan diri sebagai PNS dan memutuskan 

jadi pengusaha, sehingga tidak setengah-setengah dalam melakukan pekerjaannya. 

4.2.2 Kendala Penerapan GCG pada UB 

4.2.2.1 Perubahan Struktur Organisasi UB yang Sulit Terwujud  

Pergeseran dari penganggaran bersifat tradisional menjadi penganggaran 

berbasis kinerja membuat UB juga harus berubah menjadi instansi yang lebih 

dinamis di bidang keuangan dan bidang-bidang lainnya. Hal tersebut membuat 

UB harus melakukan perubahan mendasar mulai dari struktur organisasi yang 

sudah tidak sesuai dengan jaman sekarang. Praktik di lapangan sedikit berbeda, 

perubahan struktur organisasi sulit terwujudkan karena terkendala aturan terkait 

Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang mengatur tentang tata kelola suatu 

organisasi yang tidak bisa sembarangan diubah, sehingga mengakibatkan 

pengelolaan UB menjadi kurang fleksibel. 

Terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan GCG pada UB. UB 

merupakan instansi pemerintah yang sangat dinamis sehingga perubahan tata 

kelola juga harus dinamis. Misalkan dalam bidang keuangan, selama lima tahun 

perkembangan menjadi BLU, UB mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, 

dari awalnya hanya mengelola uang sekitar Rp 300 juta hingga sekarang menjadi 

lebih dari Rp 1 miliar. Perkembangan tersebut menuntut struktur organisasi yang 

lebih besar untuk menunjang pertumbuhan yang terjadi, tetapi pada satu sisi 

struktur organisasi instansi pemerintah telah diatur dalam OTK yang disahkan 

oleh Kementerian pendidikan dan dikonsultasikan kepada Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara. Atas dasar itulah mengapa struktur organisasi 
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tidak dapat sembarangan untuk diubah sehingga mengakibatkan UB tidak dapat 

fleksibel sebagai organisasi BLU. 

Struktur pengelolaan UB sebagaimana saat ini, terdapat beberapa potensi 

yang memungkinkan terjadinya inefisiensi pengelolaan sumber daya. Perbaikan 

perlu dilakukan terutama menyangkut proses pengelolaan keuangan, sebagaimana 

dijelaskan di atas bahwa struktur yang ada sekarang berpotensi mengalami 

kendala karena dari tahun ke tahun jumlah pengelolaan uang yang ditangani 

semakin banyak sehingga menuntut organisasi yang semakin besar pula. Selain 

itu, dalam hal pengelolaan arus informasi, pengendalian kegiatan maupun 

pengelolaan aset khususnya keuangan dan sumber daya manusia terdapat 

sejumlah titik‐titik pokok yang memerlukan perbaikan mendesak. 

4.2.2.2 Tuntutan Masyarakat yang Semakin Kompleks 

Semakin pesatnya perkembangan jaman dan proses pertukaran informasi, 

membuat UB selaku instansi pemerintah yang menyediakan layanan kepada 

masyarakat harus tampil secara lebih fleksibel. UB dituntut untuk tidak hanya 

berpegang pada aturan baku yang tertulis, melainkan harus mempunyai ide-ide 

dan inisiatif untuk mengeksplorasi kemampuan yang dimilikinya sehingga 

mempunyai alternatif dalam melayani masyarakat dan akan mengurangi 

hambatan-hambatan yang akan menimbulkan pandangan negatif masyarakat 

terhadap pelayanan UB. Selanjutnya UB juga dituntut untuk selalu update 

perkembangan masyarakat agar tetap dapat memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat. 

Semakin banyak pihak yang membutuhkan layanan maka semakin 

kompleks pula permasalahan yang dihadapi oleh UB, sehingga perubahan 
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mendasar mulai dari struktur organisasi merupakan hal wajib. Tidak dapat 

dibayangkan apabila UB masih tetap menggunakan sistem pelayanan yang lama 

dengan jumlah mahasiswa yang membutuhkan pelayanan UB mencapai puluhan 

ribu, hal tersebut akan menjadi salah satu faktor penghambat kinerja UB dan akan 

menjadi sangat tidak efisien. 

Mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat adalah salah satu 

cara agar pelayanan yang diberikan oleh UB menjadi lebih maksimal, dengan 

keluhan dan masukan yang diterima tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi bagi 

pihak manajemen untuk proses perbaikan UB menjadi lebih baik. Keluhan dari 

masyarakat juga dapat disampaikan langsung melalui layanan e-complaint, 

layanan tersebut adalah sebuah wadah yang digunakan sebagai tempat pengaduan 

atau keluhan terhadap layanan UB secara elektronik. Setiap keluhan akan 

ditampung kemudian ditindaklanjuti berdasarkan keluhan yang masuk dan 

keluhan-keluhan tersebut akan diteruskan kepada pihak yang bertanggungjawab, 

seperti Rektor, Pembantu Rektor (PR) I, PR III, ataupun melalui kepala bagian. 

4.2.2.3 Sulitnya Menghapus Unit-unit Kerja yang Lama 

Kendala lain yang dihadapi UB yaitu sulitnya menghapus unit-unit lama 

yang telah ada dan menggantinya dengan unit kerja yang baru. Di satu sisi UB 

harus terus berkembang mengimbangi perkembangan kebutuhan masyarakat, 

tetapi di sisi lain UB juga terkendala masalah regulasi tentang prosedur 

pembentukan unit kerja baru terkait aturan OTK. Padahal pada kenyataannya 

terdapat beberapa unit kerja dalam struktur organisasi UB yang sudah tidak sesuai 

dengan kondisi sekarang, jika unit kerja tersebut tetap dipertahankan akan 

mengakibatkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan aktivitas UB. 
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Akibatnya UB dapat menambah unit kerja baru tetapi tidak bisa 

mengurangi atau menghapus unit kerja yang lama. Selain itu, UB juga terkendala 

masalah SDM, dengan adanya fleksibilitas ini membuat para kepala unit atau biro 

yang umumnya sudah memasuki usia pensiun tidak bisa mengejar secara cepat 

perkembangan yang ada sehingga banyak instansi pemerintah yang 

perkembangannya sangat lambat dan bisa dikatakan jalan ditempat. Kebanyakan 

para pegawai senior ini menjabat pada bagian yang sangat vital dalam organisasi 

UB, dimana pada instansi pemerintah masih berdasarkan pada jenjang 

kepangkatan bukan jenjang karir. Sehingga akibatnya instansi pemerintah tidak 

dapat berlari kencang seperti perusahaan swasta. 

Penulis menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi UB yaitu terkait 

sulitnya mengimbangi perubahan jaman yang sangat cepat, mulai dari tuntutan 

masyarakat yang semakin tinggi hingga proses pertukaran informasi yang sangat 

cepat pada era internet. Hal tersebut membuat instansi pemerintah seperti UB 

harus mengejar ketertinggalan tersebut agar tetap dapat memberikan pelayanan 

prima kepada masyarakat. Namun di sisi lain UB terkendala masalah regulasi dan 

SDM dalam rangka mengejar ketertinggalan tersebut, tetapi mau tidak mau UB 

berbenah dan melakukan sebuah inovasi terkait pelayanan kepada masyarakat. 

4.2.2.4 SDM yang Kurang Memadai 

Upaya merespon perubahan lingkungan strategis, setiap organisasi dituntut 

untuk dapat mengelola setiap perubahan yang terjadi secara tepat. Organisasi 

demikian adalah organisasi yang tumbuh secara dinamis yang terus-menerus 

dalam proses perubahan baik untuk memenuhi kebutuhan perkembangan ataupun 

untuk menghadapi tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik intern maupun 
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ekstern organisasi. Pembinaan dan pengembangan profesionalitas SDM menjadi 

salah satu upaya yang tepat untuk menghadapi dan merespon segala tantangan 

yang berkaitan dengan perubahan lingkungan strategis.  

Pengetahuan dan pemahaman SDM yang masih sedikit adalah salah satu 

kendala yang dihadapi oleh UB dalam menghadapi perkembangan tersebut. 

Banyak pegawai yang belum mengikuti training, seminar ataupun lokakarya 

terkait implementasi terkait tata kelola. Di sini para pegawai belum memahami 

betul arti penting penerapan GCG dalam Universitas, mereka masih sekedar 

menganggap penerapan GCG hanya formalitas belaka tetapi dalam penerapannya 

mereka masih sering melanggar aturan-aturan yang ada. Banyak hal yang harus 

dilakukan oleh UB dalam rangka reformasi birokrasi. Misalnya bagaimana 

memperbaiki kinerja PNS dalam melaksanakan pelayanan publik, bagaimana 

merubah perilaku pejabat untuk menghindarkan tindak pidana korupsi, dan 

menata jumlah PNS agar disesuaikan dengan pekerjaan yang ada.  

Penulis berpendapat masih sangat sedikit PNS yang benar-benar bekerja 

dengan sungguh-sungguh, sisanya hanya sekedar datang ke kantor tanpa 

melakukan pekerjaan yang berarti. Sudah saatnya pemerintah termasuk UB 

memperbaikinya dan memiliki program untuk meningkatkan profesionalitas dan 

produktivitas kinerja PNS. Proses perekrutan dan penyeleksian CPNS, pemerintah 

harus mempunyai standar baku yang mesti dinilai berdasarkan kompetensi, 

keahlian, serta profesionalitas mereka sehingga menghasilkan PNS yang benar-

benar dapat diandalkan. 
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4.2.2.5 Penerapan Dua Sistem Akuntansi 

Perubahan sistem akuntansi yang ada saat ini diharapkan dana yang 

dikelola oleh UB akan menjadi lebih besar dan terus meningkat sejalan dengan 

peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta perbaikan dari tahun 

ke tahun. Akuntansi UB adalah salah satu sasaran pertama yang harus diperbaiki 

agar dapat memberikan data dan informasi yang akan mendukung pihak 

manajemen dalam pengambilan keputusan maupun pengendalian kegiatan 

Universitas.  

Kendala yang dihadapi UB dan belum terpecahkan sampai saat ini dimana 

UB melakukan dua sistem pencatatan dan pelaporan berdasarkan prinsip 

akuntansi SAK dan SAP untuk memenuhi ketentuan pemerintah terkait aturan 

BLU. Laporan keuangan SAK merupakan laporan yang disusun oleh pihak 

manajemen sebagai bentuk penyampaian laporan keuangan suatu entitas. Laporan 

keuangan tersebut merupakan penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap entitas tersebut, sehingga isi pelaporan keuangan harus 

mengikuti ketentuan untuk pelaporan keuangan sebagaimana diatur menurut 

SAK, yaitu sebagai organisasi nirlaba (PSAK No. 45) dan menyanggupi untuk 

laporan keuangannya tersebut diaudit oleh auditor independen, sementara laporan 

keuangan SAP adalah laporan keuangan yang disusun untuk tujuan konsolidasi 

laporan keuangan BLU dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. 

BLU sebagai instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau 

jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan merupakan organisasi 

pemerintahan yang bersifat nirlaba. Sesuai dengan Pasal 26 Ayat 2 PP No. 23 
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tahun 2005 yang menyebutkan bahwa ―Akuntansi dan laporan keuangan BLU 

diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh 

asosiasi profesi akuntansi Indonesia‖. Ketentuan ini menimbulkan inkonsistensi, 

karena BLU merupakan badan/unit atau organisasi pemerintahan yang seharusnya 

menggunakan PSAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur 

menurut PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun 

dalam PP No. 23 tahun 2005 menggunakan PSAK (Standar Akuntansi Keuangan) 

yang berasal dari IAI. 

Diberlakukannya dua sistem akuntansi yang berbeda ini menjadi salah satu 

penghambat kinerja UB, hal ini dikarenakan dua sistem akuntansi tersebut 

memiliki background yang sangat berbeda, di satu sisi laporan keuangan SAP 

menggunakan PSAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan sedangkan di sisi lain 

laporan keuangan SAK menggunakan PSAK yang berasal dari IAI. 

4.2.3 Solusi Atas Permasalahan Penerapan GCG pada UB 

4.2.3.1 Mengoptimalkan Struktur Organisasi yang Telah ada 

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Indonesia di tengah dinamika 

perkembangan global maupun nasional, saat ini menghadapi berbagai tantangan 

yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. Good governance atau tata 

pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang 

berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai seiring dengan 

tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpinan 

nasional masa depan yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa 

Indonesia mendatang. 
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Perubahan struktur organisasi yang masih sulit terwujud akibat terkendala 

aturan terkait OTK yang mengatur tentang tata kelola organisasi membuat UB 

selaku instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat 

dituntut untuk lebih mengoptimalkan struktur organisasi yang telah ada sekarang. 

UB harus dapat mengeksplorasi struktur yang ada dan SDM didalamnya sehingga 

kendala-kendala yang timbul akibat perubahan struktur organisasi yang sulit 

terwujud dapat diatasi dan tidak menjadi penghambatn kelancaran UB dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

4.2.3.2 Menciptakan Inovasi Sistem Pelayanan 

Bapak Latief menjelaskan sistem pelayanan yang diberikan pemerintah 

sebenarnya merupakan satu kesatuan faktor yang dibutuhkan dalam 

terselenggaranya suatu pelayanan umum. Sistem pelayanan umum ini terdiri atas 

empat faktor: (1) Sistem, prosedur dan metode yaitu pelayanan umum perlu 

adanya sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam 

memberikan pelayanan. (2) Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur, 

dalam pelayanan umum aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus 

profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat. 

(3) Sarana dan prasarana, dalam pelayanan umum diperlukan peralatan dan ruang 

kerja serta fasilitas pelayanan umum misalnya ruang tunggu, tempat parkir yang 

memadai. Dan (4) Masyarakat sebagai pelanggan, dalam pelayanan umum 

masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan 

maupun perilakunya. 

UB selaku instansi pemerintah yang melayani masyarakat dituntut untuk 

dapat memenuhi berbagai tuntutan masyarakat yang semakin kompleks terkait 
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mutu pelayanan itu sendiri. UB juga dituntut untuk dapat memberikan sistem 

pelayanan yang baru sehingga dapat memecahkan permasalahan yang timbul 

terkait buruknya pelaksanaan pelayanan pemerintah yang saat ini diberikan 

kepada masyarakat. 

Beberapa langkah dapat dilakukan pemerintah dalam sistem pelayanan 

misalnya dengan langkah untuk memperbaiki perilaku baik aparat pemerintah 

maupun  masyarakat bisa dilakukan dengan pengamalan nilai-nilai agama menjadi 

budaya kerja. Kedua, melakukan  koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dalam 

penerapan peraturan perundang-undangan untuk menghindari tumpang tindih dan 

duplikasi yang memberatkan bagi masyarakat. Ketiga, perlu pengembangan 

sistem informasi  manajemen, agar tidak terjadi kekurangjelasan informasi yang 

diperlukan dalam rangka peningkatan pelayanan  umum.. Serta keempat, 

kesejahteraan pegawai perlu ditingkatkan sehingga memadai. 

4.2.3.3 Adanya Kompromi Perubahan Struktur Organisasi 

Kompromi kedua yaitu terkait pembentukan unit-unit kerja baru tanpa 

membubarkan unit-unit kerja lama yang telah ada. Perubahan paling mendasar 

dilakukan untuk membenahi aspek seperti pengelolaan keuangan, pengawasan, 

monitoring dan evaluasi, sedangkan bagian yang lain hanya akan berubah dalam 

skala kecil atau tidak dilakukan perubahan sama sekali. Penguatan dalam 

akuntabilitas dan transparansi organisasi menjadi tujuan utama dalam 

pembenahan organisasi, dalam rangka pembenahan struktur organisasi akan 

dilakukan penguatan pada posisi pejabat keuangan dengan demikian Biro 

administrasi Umum dan Keuangan akan dipecah menjadi Biro Administrasi 

Umum dan Biro Administrasi Keuangan. 
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Perkembangan dan kemajuan teknologi juga merupakan penyebab penting 

dilakukannya perubahan struktur organisasi ini. Penggantian kebijakan lama 

dengan kebijakan baru yang lebih modern menyebabkan perubahan dalam 

berbagai hal, misalnya saja di bidang keuangan dan pengawasan. Dari sisi 

keuangan, penguatan dalam akuntabilitas dan transparansi organisasi menjadi 

tujuan utama dalam pembenahan organisasi, sedangkan dari sisi pengawasan, 

penguatan dilakukan dengan membentuk badan independen seperti pembentukan 

Dewas yang bertujuan mengawasi jalannya BLU. Selain bertugas sebagai 

pengawas jalannya BLU, Dewas juga berfungsi sebagai pendamping pelaksanaan 

BLU UB. Apabila terdapat permasalahan ditengah jalan Dewas dapat membantu 

memecahkan masalah dan memberikan solusi atas masalah tersebut. Walaupun 

kedepannya akan menghadapi kendala yang besar, tetapi dengan adanya 

penambahan ini akan mengurangi tingkat ketidakefisienan terhadap unit-unit kerja 

yang kurang sesuai dengan perkembangan jaman sekarang. 

Upaya mengurangi tingkat ketidakefisienan dalam struktur organisasi, 

penulis berpendapat bahwa UB harus sesegera mungkin melakukan pembentukan 

unit-unit kerja baru yang sekiranya dibutuhkan. Terlebih lagi unit-unit kerja yang 

ada saat ini cenderung sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kemajuan 

teknologi. Salah satu contoh pembentukan unit kerja baru adalah pembentukan 

Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan (BAKP) yang melepaskan diri dari 

Biro Administrasi dan Keuangan, Biro ini terbentuk dengan tujuan agar 

pengelolaan keuangan UB menjadi lebih mandiri. 
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4.2.3.4 Adanya Kompromi SDM 

Berdasarkan Pasal 33 Ayat 1 PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan BLU, pejabat dan pegawai BLU dapat berasal dari pegawai PNS 

dan/atau tenaga profesional non PNS. Statusnya dapat berupa pegawai kontrak 

atau tetap. Sementara pengisian tenaga profesional non PNS dilaksanakan sesuai 

Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa.  

Kompromi yang dilakukan UB terkait permasalahan SDM yaitu dengan 

merekrut banyak pegawai non PNS yang bertujuan untuk menambah jumlah 

personil pada unit-unit yang kekurangan, sehingga perekrutan tersebut akan 

mengurangi tingkat ketidakefisienan yang menjadi penghambat kinerja UB. 

Tujuan lain dari perekrutan pegawai non PNS yaitu sebagai back up bagi para 

pegawai PNS yang kesulitan dalam menjalankan tugas kesehariannya. Misalnya 

saja, pegawai non PNS bertugas menjadi back up para pegawai senior yang 

mungkin mengalami kesulitan dalam hal teknologi informasi dan perubahan 

informasi era internet yang begitu cepat karena kita tahu para pegawai senior 

kebanyakan memiliki pola pikir atau daya tangkap yang tidak semaju para 

juniornya sekarang.  

Upaya yang dilakukan UB dalam perekrutan pegawai non PNS yang 

berkualitas adalah dengan cara UB tidak sembarangan dalam hal perekrutan, 

terdapat standar-standar tertentu yang harus dipenuhi karena pegawai tersebut 

bertugas sebagai back up, sehingga harus mempunyai kompetensi lebih dari 

pegawai-pegawai yang sudah ada. Proses perekrutan pegawai non PNS juga lebih 

mudah daripada pegawai PNS, selain itu apabila kelak terdapat masalah terkait 

kedisiplinan pegawai non PNS tersebut, UB memiliki otoritas penuh untuk 
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mengambil tindakan tegas dengan cara pemecatan atau menghentikan 

perpanjangan kontrak pegawai tersebut. 

Penulis berpendapat bahwa UB telah melakukan langkah yang tepat dalam 

rangka mengatasi permasalahan terkait SDM. Perekrutan pegawai non PNS di 

rasa sangat bermanfaat karena selain untuk menutupi kekurangan SDM yang ada, 

pegawai non PNS juga berperan penting sebagai penunjang kelangsungan 

aktivitas harian UB yang tidak bisa dilakukan oleh pegawai PNS senior, sehingga 

dalam proses perekrutan pegawai non PNS tidak boleh sembarangan, harus ada 

standar kompetensi yang tinggi dan harus memiliki keunggulan daripada pegawai 

yang telah ada. 

4.2.3.5 Rencana Penerapan SAKTI 

Para Pengelola Keuangan dan Perbendaharaan saat ini pastilah merasa 

kerepotan dan kesulitan berkoordinasi karena banyaknya aplikasi yang digunakan 

dalam pelaksanaan tugas. Aplikasi-aplikasi tersebut antara lain adalah Aplikasi 

RKAKL, Aplikasi SPM, Aplikasi SAKPA, Aplikasi Perencanaan Kas (AFS), 

Aplikasi SIMAK-BMN. Di masa penerapan Sistem Perbendaharaan dan 

Anggaran Negara (SPAN) nanti, semua aplikasi akan dijadikan satu sehingga 

memudahkan pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan perbendaharaan. 

Aplikasi tersebut adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). 

Aplikasi tersebut dimungkinkan karena telah terintegrasinya semua database 

dalam rangka pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara. 

SAKTI adalah sebuah aplikasi yang dirancang oleh pemerintah untuk 

mendukung penerapan SPAN pada tingkat satuan kerja. SAKTI mencakup dalam 

beberapa hal pengelolaan, seperti pengelolaan anggaran, komitmen, pembayaran, 
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bendahara, persediaan, aset tetap, general ledger dan pelaporan, dengan 

memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi yang telah ada sekarang. 

Nantinya desain pengembangan SAKTI merupakan kelanjutan dari aplikasi-

aplikasi yang telah ada dalam pengelolaan keuangan. SAKTI merupakan 

penggabungan dari beberapa aplikasi yang telah diterapkan beberapa satker saat 

ini. Menurut (Fikriansyah, 2011), beberapa modul yang terdapat dalam SAKTI 

antara lain: (1) Modul Penganggaran, (2) Modul Komitmen, (3) Modul 

Pembayaran, (4) Modul Bendahara, (5) Modul Persediaan, (6) Modul Aset Tetap, 

(7) Modul Pelaporan,  dan (8) Modul Administrator. Dalam modul-modul tersebut 

dapat mengakses satu database secara bersamaan, sehingga kesalahan seperti 

duplikasi data seperti pada aplikasi sekarang tidak akan terjadi lagi. 

Untuk mengatasi perbedaan antara SAP dan SAK, pemerintah akan terus 

menggalakan sistem akuntansi satu untuk semua, sehingga seluruh satker akan 

menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual melalui program SAKTI yang 

rencananya akan diterapkan pada 2014. Bapak Suhartono menjelaskan bahwa 

apakah kedepannya UB akan menggunakan program SAKTI apa tidak beliau juga 

kurang tahu pasti, apakah program SAKTI juga sudah mengadopsi ketentuan 

BLU apa belum, hal tersebut dapat dilihat perkembangannya nanti tetapi untuk 

sementara sistem akuntansi UB masih belum disetujui oleh Kemendikbud karena 

struktur OTK yang belum jelas dan masih mungkin terjadi perubahan. 

Penulis menyimpulkan apabila program SAKTI benar-benar diterapkan, 

diharapkan program ini akan mempermudah satker dalam melakukan penyusunan 

laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual yang terkoordinir secara rapi 

melalui program SAKTI. Mengingat SAKTI nanti akan mengadopsi proses bisnis 
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yang dianut oleh SPAN, interaksi antara satker dan KPPN akan meningkat. Untuk 

mengakomodasi peningkatan interaksi tersebut, akan disediakan komunikasi 

antara Satker dan KPPN berupa Portal SPAN dan SMS Gateway. Fasilitas ini 

dapat digunakan satker untuk menyampaikan data maupun menerima informasi 

dari SPAN. Sehubungan dengan pola komunikasi tidak langsung ini, maka proses 

pengecekan atas keabsahan suatu dokumen akan dikerjakan oleh sistem. Para 

pegawai di Front Office (FO) KPPN tidak perlu lagi melakukan pengecekan 

manual terhadap keaslian suatu tanda tangan pejabat. Tanda tangan tersebut akan 

digantikan dengan penggunaan PIN Pejabat yang hanya diketahui oleh pejabat 

yang bersangkutan, oleh karena itu tanggungjawab dan risiko atas 

penyalahgunaan PIN menjadi tanggungjawab pejabat dimaksud. 

4.2.4 Konsekuensi Perubahan Menjadi BLU dan Hambatan yang Dihadapi 

4.2.4.1 Perjalanan UB menjadi BLU 

 UB adalah salah satu PTN di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan 

layanan prima bagi setiap masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut (Renstra UB, 2011), UB 

mengarahkan perhatiannya kepada pencapaian World Class Entrepreneurial 

University. Untuk mencapai hal tersebut, UB berupaya memperoleh otonomi di 

bidang keuangan sesuai dengan KMK No. 361/KMK.05/2008 sebagai Instansi 

Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 

Perubahan pengelolaan ke arah otonomi keuangan merupakan tuntutan 

yang tidak terhindarkan, untuk itu UB melakukan berbagai perubahan sistem 

pengelolaan. Telah banyak usulan atas perubahan sistem pengelolaan organisasi 

tersebut dikembangkan dengan mengacu pada perundangan yang berlaku. Upaya 
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pembenahan telah diupayakan sejak sepuluh tahun terakhir, dan pada tahun 2003, 

UB telah mengusulkan ke pemerintah untuk menjadi Perguruan Tinggi Badan 

Hukum Milik Negara (PT-BHMN), dan pada tahun 2007, telah berhasil 

memperoleh ijin dari Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI), Departemen 

Pendidikan Nasional untuk berubah menjadi Perguruan Tinggi BHMN. Namun 

surat ijin dari Direktur Jendral DIKTI tersebut belum dapat direalisasi karena 

sistem perundangan BHMN belum memungkinkan. Untuk itulah UB atas saran 

dari Direktur Jendral Dikti, diusulkan untuk menjadi BLU yang telah memiliki 

landasan hukum yang memadai untuk melakukan berbagai perubahan 

keorganisasian sesuai dengan perkembangan yang dikehendaki seperti disebut di 

atas. 

UB akhirnya memilih untuk menjadi BLU karena beberapa alasan, Bapak 

Latief menjelaskan bahwa terdapat dua alasan yang menjadikan UB memilih 

untuk menjadi BLU. Alasan pertama yaitu dari sisi aturan, pada tahun 2007 

BHMN belum mempunyai pijakan UU yang pasti sedangkan BLU sudah 

memiliki UU Perbandaharaan dan PP No. 23 tahun 2005 tentang BLU. Alasan 

kedua, setelah dilakukan pengkajian, ternyata UB lebih mudah berganti status 

menjadi BLU dibandingkan menjadi BHMN karena UB telah memiliki proposal 

yang sesuai dengan ketentuan apabila ingin menjadi BLU, tetapi apabila ingin 

menjadi BHMN, UB masih harus memperbaharui lagi proposal tersebut agar 

sesuai dengan ketentuan BHMN, sehingga dengan demikian Rektor memutuskan 

UB untuk menjadi BLU. 

Sejak tahun 2007 UB memulai menyusun proposal BLU. Pada 

pertengahan 2008, proposal tersebut disetujui oleh Kementerian Pendidikan 
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Nasional kemudian diujikan di Kementerian Keuangan. Pengujian dilakukan 

meliputi tentang kelayakan dokumen-dokumen seperti Renstra Bisnis, dokumen 

SPM, serta dokumen tata kelola dan laporan keuangan UB. Pada saat itu, Rektor 

dan sekitar 20 anggota perwakilan UB diuji oleh 24 dewan penguji dari 

Kementerian Keuangan. Setelah hasil pengujian tersebut, pada Desember 2008 

UB resmi mendapatkan surat keputusan bahwa UB telah menjadi BLU dari 

Menteri Keuangan. Perjalanannya setelah menjadi BLU, UB masih membutuhkan 

tim pendamping implementasi BLU, sehingga pada tahun tersebut dibentuklah 

Tim Pendamping Implementasi BLU. Tim Pendamping tersebut bertugas 

mendampingi pelaksanaan BLU mulai dari PR II hingga bidang keuangan selama 

dua tahun. Pada tahun 2011, Tim Pendamping BLU dibubarkan dan bersamaan 

dengan pembubaran tersebut, turun SK Dewas yang telah diajukan sejak tahun 

2009, sehingga pada tahun tersebut Tim Pendamping Implementasi BLU 

dibubarkan dan berubah menjadi Dewas. Selain sebagai pengawas, Dewas juga 

bertugas untuk mendampingi UB dalam pelaksanaan BLU. 

4.2.4.2 Konsekuensi Perubahan Menjadi BLU 

Setelah perkembangan dan perubahan UB dari satker biasa menjadi BLU, 

maka terdapat beberapa konsekuensi yang harus dihadapi oleh UB, menurut 

Bapak Latief beberapa konsekuensi yang dihadapi UB alalah sebagai berikut: 

4.2.4.2.1 Konsekuensi Pengelolaan Keuangan 

Konsekuensi pertama yaitu terkait konsekuensi pengelolaan keuangan. 

Perbedaan antara satker BLU dengan satker biasa dalam hal pengelolaan 

keuangan yaitu apabila satker biasa hanya bertumpu pada Kantor Perbendaharaan 

dan Kas Negara (KPKN), dimana hasil pendapatan dari satker biasa tersebut tidak 
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dapat langsung digunakan untuk kegiatan operasional tetapi harus disetor ke kas 

negara terlebih dahulu, sedangkan satker BLU memiliki fleksibilitas keuangan 

dengan hasil dari pendapatan yang diperoleh dapat langsung digunakan untuk 

kegiatan operasional tetapi dengan catatan, satker BLU harus melakukan 

pelaporan atas setiap uang yang digunakan untuk aktivitas operasional tersebut.  

Diibaratkan, fakultas-fakultas adalah satker sedangkan Rektorat sebagai 

pusatnya. Setelah berubah menjadi BLU, seluruh fakultas di UB memiliki 

fleksibilitas dalam mengelola kegiatan operasionalnya atau menjadi lebih otonom, 

berbeda halnya ketika UB masih menjadi satker biasa, semua terkesan kaku dan 

bersifat sentralistik. Perubahan pada status otonominya, membuat UB dapat 

sepenuhnya menunaikan tugas dan tanggungjawab sebagai the institution of 

scholarship and learning tanpa ada intervensi dari penguasa terkait dengan urusan 

domestik UB. 

Berdasarkan konteks tersebut, UB harus steril dari aneka macam 

kepentingan politik yang dapat mengganggu tugas utamanya di bidang pengajaran 

dan penelitian yang bertujuan untuk memajukan masyarakat dan bangsa. UB juga 

dituntut untuk taat asas dan menjaga tata laksana dalam mengelola organisasi 

berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Penting dicatat pula, otonomi UB 

diberikan atau diperoleh melalui mandat yang merujuk ketentuan hukum yang 

berlaku (UU Dikti), dan karena itu pertanggungjawaban publik bersifat mutlak. 

Pertanggungjawaban publik merupakan bagian dari mekanisme kontrol yang 

dilakukan para pemangku kepentingan, berkenaan dengan bagaimana UB 

seharusnya beroperasi yang sesuai dengan aspirasi publik. 
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Prinsip transparansi dan akuntabilitas dimaksudkan untuk menutup 

peluang penyimpangan dalam tata kelola dan menjamin hak-hak publik terkait 

dengan layanan pendidikan tinggi dapat terpenuhi, dengan status otonomi yang 

dimilikinya diharapkan UB lebih kreatif dalam mengembangkan aneka program 

pengajaran, pendidikan, dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Selain itu, mengingat UB lebih memiliki keleluasaan dalam manajemen 

organisasi, para pengambil keputusan harus dapat membangun dan 

mengembangkan kemitraan dengan pihak lain (misal universitas-industri) yang 

dapat mendatangkan manfaat bagi peningkatan kinerja dan mutu layanan 

pendidikan. 

4.2.4.2.2 Proses Pengawasan Semakin Ketat 

Fleksibilitas yang dimiliki oleh BLU membuat tingkat penyelewengan 

kemungkinan menjadi lebih besar. Menyadari hal tersebut, BPK menetapkan bagi 

seluruh satker BLU wajib untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangannya 

oleh auditor eksternal selain juga pemeriksaan dari BPK sendiri melalui PP No. 

23 tahun 2005. Auditor eksternal yang dimaksud adalah KAP, KAP bertindak 

sebagai pihak independen yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan keuangan 

kepada BLU, penunjukan KAP itu sendiri langsung ditangani oleh BPK. Untuk 

pemeriksaan keuangan UB, terlebih dahulu dilakukan proses pelelangan 

mengingat jumlah uang di neraca UB mencapai Rp 3 triliun lebih dan proses 

pengadaan lelang tersebut harus sesuai dengan Kepres 80 tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa. 

KAP bertanggungjawab memberikan opini atas kewajaran pelaporan 

keuangan UB, terutama dalam penyajian posisi keuangan dan hasil operasi dalam 
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suatu periode. KAP juga menilai apakah laporan keuangan UB disajikan sesuai 

dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, diterapkan secara 

konsisten dari periode ke periode, dan seterusnya. Opini ini akan digunakan para 

pengguna laporan keuangan, baik di dalam organisasi terlebih di luar organisasi, 

antara lain untuk melihat seberapa besar tingkat reliabilitas laporan keuangan 

yang disajikan oleh UB. 

Pelaksanaan audit oleh pihak eksternal adalah salah satu upaya yang 

dilakukan UB terkait dengan transparansi atas pelaporan keuangan, dimana 

transparansi ini adalah transparansi dalam semua aspek yang terkait dengan 

penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Upaya peningkatan 

pengawasan melalui audit eksternal dalam suatu pengelolaan keuangan salah satu 

tujuannya yaitu agar dapat terpeliharanya kepercayaan dari masyarakat. UB juga 

telah menerapkan keterbukaan terhadap laporan keuangannya secara menyeluruh 

dan berusaha memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui kinerja yang telah 

dilakukan UB dalam menggunakan sumber daya yang ada. 

4.2.4.2.3 Munculya Dewan Pengawas 

Dewas adalah lembaga independen yang hanya terdapat pada satker 

berstatus BLU. Secara umum Dewas adalah satuan fungsional yang memiliki 

tugas untuk melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap jalannya BLU. 

Dalam PMK No. 109/PMK.05/2007 telah dijelaskan terkait pembentukan, tata 

cara, tugas dan fungsi serta pembentukan Dewas. Secara lebih spesifik, tugas dari 

Dewan Pengawas UB adalah melakukan pengawasan terhadap keseharian UB 

mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran Universitas, Rencana 
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Strategis Universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Penunjukan Dewas dilakukan langsung oleh Menteri, sehingga Dewas 

melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pendidikan dan Menteri 

Keuangan secara rutin paling tidak satu kali setiap semester dan dapat melaporkan 

sewaktu-waktu apabila diperlukan. Keanggotaan Dewas diusulkan oleh Senat 

Universitas dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dengan 

persetujuan Menteri Keuangan. 

Sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik pada satker BLU, 

Dewas harus berperan secara aktif untuk mengawasi pengelolaan keuangan pada 

masing-masing satker BLU. Sebagai penunjang atas pelaksanaan tugasnya, satker 

BLU hendaknnya menyediakan dukungan berupa Sekretaris Dewas yang 

profesional dan penyediaan sumber daya lainnya secara memadai. Dewas 

diharapkan mampu menjamin agar kegiatan pemberian layanan umum satker 

BLU bersangkutan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukan BLU, 

menjamin agar fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU dapat 

dipertanggungjawabkan dan menjamin agar semua kewajiban satker BLU dapat 

dilaksanakan dengan baik dan benar. Disampaikan juga evaluasi penyampaian 

Laporan Dewas BLU kepada Menteri Keuangan dari sisi ketepatan waktu 

penyampaian dan isi laporan tersebut. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan 

untuk melakukan perbaikan dalam penyampaian Laporan Dewas BLU periode 

berikutnya. 

Tantangan Dewas ke depan meliputi: (1) Perbaikan struktur dan komposisi 

Dewas BLU antara lain: Dewas dibedakan dengan Manajemen BLU untuk 
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menjamin independensi dan mekanisme check and balance, dan untuk satker 

BLU dengan pendapatan dan aset yang besar serta kegiatan yang kompleks perlu 

dibentuk Komite Audit ataupun komite lainnya sebagai bagian dari Dewas BLU; 

(2) Perbaikan Proses Pembuatan Keputusan, antara lain berupa institutionalisasi 

mekanisme pembuatan keputusan dalam suatu rapat, adanya pedoman 

pelaksanaan tugas Dewas, dan ―code of practice‖ bagi Dewas yang menjelaskan 

tanggungjawab Dewas sebagai panduan bagi para anggota Dewas; (3) Dewas 

perlu meningkatkan peran strategis dan pengawasannya melalui: peningkatan 

kompetensi, penguatan independensi, peningkatan integritas, dan peningkatan 

komitmen (alokasi waktu dari Dewas).  

4.2.4.2.4 Terbentuknya Biro Keuangan 

Terbentuknya Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan (BAKP) 

adalah konsekuensi lain dari perubahan UB menjadi satker BLU. Sebelum berdiri 

sendiri sebagai Biro Keuangan, BAKP adalah salah satu bagian dari Biro 

Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). Tujuan utama dari pemisahan ini 

agar pengelolaan keuangan UB menjadi lebih mandiri. BAKP memiliki visi untuk 

menjadi salah satu pusat pelayanan UB di bidang keuangan secara lebih 

profesional, transparan dan akuntabel sebagai pendukung perwujudan UB untuk 

menjadi World Class Entrepreneur University. 

Bergantinya status UB menjadi BLU membuat BAKP mendapatkan tugas 

berat dalam hal penyusunan laporan keuangan. BAKP dituntut untuk menyusun 

dua jenis laporan keuangan yaitu laporan keuangan SAK dan SAP. Dalam laporan 

keuangan SAP, UB menggunakan sistem aplikasi SAI (Sistem Akuntansi 

Instansi). Menurut PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan 
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Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, SAI adalah serangkaian prosedur manual 

maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan 

pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan keuangan SAK disusun oleh pihak 

manajemen sebagai bentuk penyampaian laporan keuangan suatu entitas. Laporan 

keuangan tersebut merupakan penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap entitas tersebut, sehingga isi pelaporan keuangan harus 

mengikuti ketentuan untuk pelaporan keuangan sebagaimana diatur menurut 

SAK. 

Terbentuknya BAKP yang telah terpisah dengan BAUK menjadikannya 

lebih mandiri dan lebih terfokus dengan fungsi utamanya terkait pengelolaan 

keuangan UB secara keseluruhan, diharapkan juga BAKP mampu menyajikan 

manajemen keuangan yang lebih baik dari sebelum terbentuknya BAKP secara 

mandiri sehingga cita-cita UB untuk menjadi World Class Entrepreneur 

University dapat terwujud melalui bidang keuangan yang lebih profesional, 

transparan dan akuntabel. 

4.2.4.2.5 Adanya Unit Bisnis 

Unit bisnis adalah salah satu sumber pendapatan bukan pajak UB yang 

paling besar. Beberapa unit bisnis yang ada di UB antara lain adalah UB Hotel, 

Griya Brawijaya dan Rusunawa, Yubi Travel, UB Media, Sport Club House, Lab 

Biosains, BSS, Pengelola Parkir, Pengelola Kantin, RSA dan Poliklinik. 

Bergantinya UB menjadi BLU membuat unit bisnis yang dulu keberadaannya 

masih samar-samar sekarang menjadi lebih jelas. Sehingga perubahan menjadi 
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BLU membuat berbagai unit bisnis yang dikelola UB menjadi lebih legal daripada 

sebelumnya. 

Pelaksanaan unit bisnis ini harus sesuai dengan aturan main yang berlaku 

secara umum. Misalkan saja tidak diperbolehkan adanya Perseroan Terbatas (PT), 

meskipun terdapat suatu PT, hal tersebut harus berdasarkan sistem kontrak 

pengelolaan. Pembenahan manajemen unit bisnis terus dilakukan karena beberapa 

unit bisnis UB sudah ada sebelum UB menjadi BLU, sehingga aturan-aturan yang 

kurang sesuai dengan aturan BLU perlahan-lahan dibenahi supaya dapat semakin 

berkembang kedepannya. 

Semakin jelas dan legalnya unit bisnis ini membuat pendapatan UB dari 

sektor PNBP semakin meningkat, terjadi lonjakan yang cukup drastis sebelum dan 

setelah UB berstatus sebagai satker BLU. Pendapatan UB dari sektor unit bisnis 

ini diharapkan semakin membuat pelayanan yang diberikan UB kepada 

masyarakat semakin meningkat sehingga tingkat kepuasan masyarakat pun juga 

akan meningkat. 

4.2.4.3 Hambatan yang Dihadapi Dalam Perubahan Menjadi BLU 

4.2.4.3.1 Aturan BLU yang Kurang Dipahami 

Hambatan pertama yang dihadapi UB sebagai konsekuensi perubahan 

menjadi BLU yaitu terkait aturan-aturan BLU yang masih kurang begitu dipahami 

dan masih sering terjadi pembaharuan. Aturan-aturan BLU masih belum dipahami 

sepenuhnya oleh para pegawai bahkan yang lebih parah aturan-aturan tersebut 

juga belum dipahami sepenuhnya oleh para anggota badan pengawas, seperti 

Kementerian Keuangan, BPKP dan BPK. Banyak aturan BLU yang menurut BLU 

legal, tetapi menjadi ―haram‖ karena para pengawas tersebut belum seutuhnya 
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paham terkait aturan main BLU sehingga menganggap hal tersebut salah, padahal 

dalam kenyataannya hal tersebut telah diatur dalam aturan-aturan BLU. 

Contohnya terkait penggunaan surplus anggaran, BLU dapat menggunakan 

surplus anggarannya untuk kepentingan internal BLU. Hal ini telah disebutkan 

dalam Pasal 29 PP No. 23 tahun 2005 yaitu ―Surplus anggaran BLU dapat 

digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Menteri 

Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, disetorkan 

sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Negara/Daerah dengan 

mempertimbangkan posisi likuiditas BLU‖. Jika dibandingkan dengan Pasal 3 UU 

Keuangan Negara, maka aturan mengenai surplus BLU tersebut telah 

menganakemaskan BLU sehingga tidak tercermin adanya keadilan. 

Pasal 3 Ayat 7 UU Keuangan Negara menyebutkan bahwa ―Surplus 

penerimaan/negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah 

tahun anggaran berikutnya‖, selanjutnya pada ayat berikutnya dijelaskan 

―Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Ayat 7 untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan Perusahaan 

Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD‖. 

Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa kaidah perlakuan surplus adalah 

dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Peruntukan lain terhadap 

surplus anggaran ini harus memperoleh persetujuan DPR/DPRD. Perbandingan 

kedua aturan yang mengatur surplus anggaran ini menunjukkan bahwa BLU 

memiliki daya tawar keuangan yang lebih tinggi dibandingkan Perusahaan 

Negara/Daerah. 
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4.2.4.3.2 Pemahaman SDM UB yang Masih Kurang 

Baik-buruknya suatu instansi pemerintah sangat tergantung pada baik-

buruknya mesin birokrasi sebagai penyelenggara pemerintah, sementara itu 

birokrasi pemerintah sangat bergantung pada SDM aparaturnya sebagai aparatur 

penyelenggara pemerintah. Aparatur negara merupakan salah satu pilar dalam 

mewujudkan good governance bersama dengan dua pilar lainnya, yaitu dunia 

usaha (corporate governance) dan masyarakat (civil society). Ketiga unsur 

tersebut harus berjalan selaras dan serasi sesuai dengan peran dan tanggungjawab 

masing-masing. Aparatur sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan 

bertanggungjawab untuk merumuskan sekaligus melaksanakan langkah strategis 

dan upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan 

demokratis. Akuntabilitas kinerja setiap penyelenggara negara dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus selalu ditingkatkan dan menjadi 

fokus perhatian bagi pemerintah. 

Kendala kedua yang dihadapi UB adalah pemahaman dari sisi pegawai 

yang sampai sekarang masih rendah, belum semua komponen UB memahami 

tentang aturan BLU. Hal ini mengakibatkan keuntungan yang diperoleh UB dari 

fleksibilitas BLU belum terasa secara maksimal. Termasuk peningkatan layanan 

yang diharapkan dari BLU yang juga dirasakan masih kurang begitu optimal. 

Beruntung UB telah menerapkan ISO 9001:2008  pada beberapa unit kerjanya, 

sehingga peningkatan layanan menjadi menjadi membaik.  

Kurangnya pelatihan ataupun seminar terkait implementasi BLU, 

membuat SDM yang ada pada UB kurang dapat mengimbangi perkembangan 

yang ada sekarang. Seharusnya UB secara berkala memberikan pelatihan ataupun 
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seminar terkait implementasi BLU, diharapkan dengan diadakannya seminar 

tersebut para peserta baik itu para pegawai maupun dosen mempunyai 

pemahaman tentang BLU secara komprehensif. 

4.2.4.3.3 Implementasi Konsep BLU yang Masih Melenceng 

BLU adalah 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. BLU memiliki 

sejumlah kriteria diantaranya dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan 

produktivitas ala korporasi; berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga 

induknya. Selain itu untuk dapat menyelenggarakan BLU memerlukan sejumlah 

persyaratan salah satunya adalah  persyaratan  administratif  di dalamnya ada 

keharusan membuat Rencana Strategis Bisnis. Peluang ini secara khusus 

disediakan bagi satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional 

pelayanan publik, dengan kata lain  BLU  adalah upaya mewiraswastakan 

pemerintah (enterprising government). 

Kenyataannya di lapangan, konsep dasar BLU tersebut belum dipahami 

dengan baik, misalnya saja dalam hal fleksibilitas yang dimiliki BLU. Seharusnya 

sebagai satker BLU, UB harus dapat memaksimalkan lagi potensi dari PNBP 

melalui penyelenggaraan unit-unit bisnis yang ada, apabila pengelolaan tersebut 

dilakukan dengan serius maka tidak mustahil pendapatan UB dari tahun ke tahun 

akan semakin meningkat dan efek lanjut dari peningkatan tersebut adalah 

perbaikan sarana prasarana dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Contoh lain 

yaitu terkait dengan pendapatan dari jasa layanan, BLU harus memberikan 
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layanan secara prima kepada masyarakat, sehingga keuntungan dari pendapatan 

BLU juga harus kembali kepada layanan, tetapi hal ini juga sering kali dilanggar. 

Misalkan saja hasil dari jasa parkir, pendapatan parkir tersebut harus kembali 

untuk peningkatan pelayanan parkir dengan memperbaiki insfrastruktur parkir 

lebih baik lagi. Pemahaman yang masih rendah, sehingga yang terjadi di lapangan 

adalah pelaksanaan unit bisnisnya saja yang ditonjolkan, sedangkan dalam hal 

peningkatan pelayanan dirasakan masih setengah-setengah atau masih kurang. 

Efek lanjut dari pemahaman yang kurang terhadap konsep BLU adalah 

keleluasaan mengelola keuangan (otonomi keuangan) yang salah diartikan. Ketika 

otonomi keuangan ini dijalankan, secara otomatis kebijakan pendapatan 

seutuhnya dilakukan UB. Upaya memperoleh pendapatan UB yang paling mudah 

adalah dari SPP mahasiswa, karenanya kenaikan SPP dengan persentase semakin 

membengkak. Hal ini juga yang membuat pihak UB secara terus-menerus 

melakukan penerimaan mahasiswa sebanyak-banyaknya kemudian melakukan 

penarikan SPP juga sebanyak-banyaknya tetapi dalam segi pelayanan terhadap 

mahasiswa terlihat masih seadanya dan boleh dikatakan masih kurang baik. 

4.2.5 Akuntansi dan Sistem Manajemen Keuangan BLU UB 

 Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum yang terdapat pada pasal 25, 26, dan 27 tentang Akuntabilitas, 

Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan BLU, perlu dilakukannya 

penetapan suatu pedoman akuntansi BLU yang digunakan sebagai pedoman 

pengembangan standar akuntansi pada bidang industri spesifik. Menurut PMK 

No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU 

menjelaskan bahwa tujuan pedoman akuntansi BLU yaitu untuk menjadi acuan 
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dalam pengembangan standar akuntansi BLU di bidang industri spesifik, 

khususnya dalam hal belum terdapat standar akuntansi keuangan yang diterbitkan 

oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia yang dapat diterapkan oleh BLU serta 

menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan sistem akuntansi keuangan 

BLU sesuai dengan jenis industrinya. 

4.2.5.1 Sistem Akuntansi Keuangan UB 

Menurut PMK No. 76/PMK.05/2008, sistem akuntansi keuangan yaitu 

sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk tujuan umum. 

Tujuan laporan keuangan antara lain adalah: 

a. Akuntabilitas; pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLU dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 

b. Manajemen; dibuat untuk membantu para pengguna untuk 

mengevaluasi pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian 

atas seluruh penerimaan, pengeluaran, aset, kewajiban dan ekuitas 

BLU untuk kepentingan stakeholders. 

c. Transparansi; digunakan untuk memberikan informasi keuangan yang 

terbuka dan jujur kepada masyarakat karena masyarakat memiliki hak 

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban BLU dalam pengelolaan sumber daya. 

Sistem akuntansi keuangan menghasilkan berupa laporan-laporan pokok 

yang antara lain berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, 

Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan 
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(SAP). Laporan keuangan SAK digunakan untuk kepentingan pelaporan 

pengguna umum dari laporan keuangan BLU yaitu para stakeholders, sedangkan 

laporan keuangan SAP digunakan untuk kepentingan konsolidasi laporan 

keuangan BLU dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.  

Ibu Martha selaku Staf Sub. Bagian Akuntansi keuangan menjelaskan 

bahwa UB telah menerapkan dua sistem pelaporan yang berbeda, laporan yang 

berdasarkan SAK dan SAP, tetapi dalam kedua laporan tersebut terdapat bukti 

transaksi yang sama. Misalkan terdapat sebuah transaksi, dalam pelaporan SAK, 

transaksi tersebut langsung dilakukan pencatatan tetapi apabila menggunakan 

SAP, bukti transaksi tersebut harus disahkan terlebih dahulu ke KPPN hingga 

KPPN mengeluarkan SP2D kemudian bagian akuntansi baru dilakukan 

pencatatan. 

Penulis berpendapat bahwa selaku satker BLU, UB wajib menyusun 

laporan keuangan dalam dua sistem, yaitu berdasarkan SAK yang ditetapkan oleh 

IAI, dan berdasarkan SAP untuk kepentingan konsolidasi dengan laporan 

keuangan SKPD/Pemda, hal ini dikarenakan aset UB merupakan kekayaan Pemda 

yang tidak terpisahkan. Banyak permasalahan yang selama ini muncul dan 

menjadi temuan pemeriksa eksternal, antara lain karena: (a) Kurangnya 

pemahaman mengenai perbedaan antara kedua standar tersebut (SAK dan SAP); 

(b) Kurangnya kemampuan teknis pegawai terhadap akuntansi dan pelaporan 

keuangan, khususnya laporan keuangan BLU. Akar permasalahan tersebut harus 

segera diatasi agar tidak berulang-ulang terjadi, sebab ketidakmampuan UB dalam 

penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK akan berdampak pada 

ketidakmampuan UB dalam penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA), 
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penyusunan laporan kinerja, pengukuran kinerja keuangan, penghitungan unit cost 

untuk kebijakan tarif dan pengukuran efisiensi, serta pembuatan keputusan 

manajemen UB berdasarkan informasi keuangan yang memadai. 

Terkait pendapatan dan belanja untuk pelaporan operasional, UB memiliki 

masing-masing bendahara, yaitu bendahara penerimaan dan bendahara 

pengeluaran. Tugas utama dari seorang bendahara pengeluaran adalah melakukan 

pembayaran tagihan-tagihan UB, dalam prosedurnya bandahara pengeluaran 

memeriksa semua tagihan-tagihan yang telah diajukan, dan bendahara 

pengeluaran dapat menolak tagihan tersebut apabila memang tagihan tersebut 

tidak sesuai dengan persyaratan untuk dibayarkan. Persyaratan tagihan misalnya 

saja terkait kelengkapan berkas, nilai tagihan, kapan tagihan tersebut dibayarkan 

dan lain-lain, sedangkan bendahara penerima, sesuai PMK No. 73/PMK.05/2008 

dinyatakan bahwa Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan 

APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. Semua transaksi 

dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan UB yang berada di bawah 

pengelolaannya harus dicatat dalam pembukuan Bendahara Penerimaan. 

4.2.5.2 Laporan Aktivitas BLU UB 

Menurut PMK No. 76/PMK.05/2008, laporan aktivitas adalah laporan 

yang menyajikan informasi tentang operasi BLU mengenai sumber, alokasi, dan 

pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU. Penulis mencoba 

mengukur kinerja BLU UB dengan menggunakan laporan aktivitas UB tahun 

2013 sebelum dilakukannya audit, tetapi penulis sedikit memodifikasi laporan 
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aktivitas tersebut tanpa memasukkan pos pendapatan dari APBN, hal tersebut 

dimaksudkan untuk dapat diketahui bagaimana kinerja UB dengan hanya 

mengandalkan pendapatan dari jasa layanan dan pendapatan yang berasal dari 

usaha lainnya yang dikelola oleh UB, apakah mampu menutupi biaya-biaya 

operasional atau justru malah terjadi defisit. Berikut adalah laporan aktivitas UB 

tahun 2013: 
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Universitas Brawijaya 

Laporan Aktivitas 

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 

Uraian  Nominal (Rp)  

PENDAPATAN     

Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan     

  Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan       506.589.465.681    

Hibah     

  Terikat              564.043.500    

  Tidak Terikat                                -    

Pendapatan Usaha Lainnya     

  Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain         98.903.067.676    

  Pendapatan Sewa              839.728.873    

  Pendapatan Jasa Percetakan              120.637.475    

  Jasa Lembaga Keuangan           2.741.305.032    

  

Pendapatan Jasa dan Penyediaan Barang & Jasa 

Lainnya         34.177.398.577    

  

 
Jumlah Pendapatan   643.935.646.814        643.935.646.814  

BIAYA     

Biaya Layanan     

  Biaya Pegawai       188.985.974.299    

  Biaya Bahan         39.897.714.947    

  Biaya Jasa Layanan           9.367.912.413    

  Biaya Pemeliharaan         11.475.351.918    

  Biaya Daya dan Jasa           1.943.600.045    

  Biaya Lain-lain       193.748.268.756    

  

 
Jumlah Biaya Layanan   445.418.822.378    

Biaya Umum dan Administrasi     

  Biaya Pegawai       187.425.396.744    

  Biaya Administrasi Perkantoran         13.647.522.098    

  Biaya Pemeliharaan           1.640.272.718    

  Biaya Langganan Daya dan Jasa         14.469.581.119    

  Biaya Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan              294.000.000    

  Biaya Lain-lain         91.584.144.300    

  

 
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi   309.060.916.979    

Biaya Lainnya     

  Biaya Pajak              743.598.080    

  Biaya Administrasi Bank                32.039.083    

  Biaya Pajak Bank              805.650.767    

  Biaya Penyisihan Piutang              995.995.400    

  Biaya Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap       257.766.333.360    

  Biaya Penghapusan Piutang                                -    

  Biaya Kerugian Penghapusan Aset Piutang           1.736.327.248    

  Lain-lain                                -    

  

 
Jumlah Biaya Lainnya   262.079.943.938     1.016.559.683.295  

Surplus atau Defisit Sebelum Alokasi APBN       (372.624.036.481) 
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 Berdasarkan data yang disajikan penulis di atas, terlihat dengan jelas 

jumlah pendapatan UB tahun 2013 tanpa memasukkan pos pendapatan APBN 

adalah sebesar Rp 643.935.646.814,00, hal ini berbeda jauh ketika penulis 

memasukkan pos pendapatan APBN ke dalam perhitungan laporan aktivitas, 

jumlah pendapatan UB naik menjadi Rp 1.070.149.311.138,00. Biaya-biaya 

operasional yang harus ditanggung UB meliputi Biaya Layanan (biaya pegawai, 

biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, serta 

biaya lainnya), Biaya Umum dan Administrasi (biaya pegawai, biaya administrasi 

perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya langganan daya dan jasa, biaya bantuan 

sosial lembaga pendidikan, dan biaya lain-lain), dan Biaya Lainnya (biaya pajak, 

biaya administrasi bank, biaya pajak bank, biaya penyisihan piutang, biaya 

penyusutan dan amortisasi aset tetap, biaya penghapusan piutang, dan lain-lain) 

sebesar Rp 1.016.559.683.294,00. 

Penulis menyimpulkan bahwa UB masih mengandalkan pendapatan dari 

APBN sebagai sumber pemasukan untuk menutupi biaya-biaya operasional dan 

pendapatan UB dari sektor-sektor jasa layanan dan jasa usaha lainnya belum dapat 

menutupi seluruh biaya-biaya operasional UB dalam satu periode, justru terdapat 

defisit yang cukup besar yaitu sebesar Rp 372.624.036.481,00. UB sebagai satker 

BLU yang mempunyai fleksibilitas keuangan, UB dituntut untuk dapat lebih 

mandiri dalam hal keuangan daripada satker pemerintah lainnya tanpa bertumpu 

pada pendapatan dari APBN. 

Menurut penulis, untuk menutupi biaya-biaya operasional yang begitu 

besar, UB harus melakukan beberapa langkah untuk dapat mengatasi 

permasalahan terkait defisit biaya operasional tersebut diluar dari pendapatan 
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APBN. Langkah pertama yang harus dilakukan UB yaitu dengan cara 

meningkatkan pendapatan dari sektor-sektor usaha yang dikelola UB saat ini. 

Lebih memaksimalkan pendapatan dari unit-unit bisnis dengan cara mereformasi 

manajemen pengelolaan unit bisnis agar pengelolaannya lebih sehat secara 

organisasi dan keuangan sehingga pemasukan yang dihasilkan juga dapat 

meningkat, selain itu UB juga dapat membuka jenis bisnis baru yang sekiranya 

sejalan dengan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menghasilkan 

pendapatan-pendapatan dari pos-pos baru. Semakin maju dan berkembangnya 

sektor jasa layanan dan jasa usaha lainnya akan semakin menguatkan program 

Entrepreneurial University yang dicanangkan UB sejak tahun 2006 yang lalu. 

Langkah kedua yang juga dapat dilakukan UB adalah dengan cara 

mengevaluasi kembali pos-pos pengeluaran yang ada. UB harus memeriksa 

kembali mana saja pos-pos pengeluaran yang dapat dikurangi, misalkan saja 

dalam pos pengeluaran biaya lain-lain, dalam biaya tersebut tercatat jumlah yang 

cukup besar yaitu Rp 193.748.268.756,00, penulis rasa jumlah tersebut dapat 

dilakukan penghematan dengan cara melakukan efisiensi penggunaan sumber 

daya yang ada. Misalnya penghematan pada pengeluaran rutin dapat dilakukan 

oleh unit kerja di UB, seperti untuk pengeluaran listrik, telepon, alat tulis, 

perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar, dan sebagainya tanpa mengurangi kinerja 

dari unit kerja yang bersangkutan.  

4.2.5.3 Isu Strategis UB 

Isu strategis adalah kondisi-kondisi atau hal-hal yang sangat perlu 

diperhatikan dalam hal perencanaan UB, karena hal ini akan berdampak secara 

signifikan bagi UB di masa depan dan juga menentukan tujuan penyelenggaraan 
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Universitas. Isu-isu strategis UB dirumuskan berdasarkan permasalahan-

permasalahan terkait pembangunan fasilitas pendukung kegiatan Universitas, serta 

tantangan-tantangan kedepan dalam menghadapi kompetisi berskala internasional. 

Isu strategis UB telah diatur dalam Renstra 2011-2015, sehingga nantinya 

berdasarkan analisis SWOT dapat ditemukan isu-isu yang kemudian isu strategis 

tersebut dilaksanakan dan direalisasikan dalam bentuk program 5 tahun kedepan 

yang tercantum di Renstra 2011-2015. Menurut (Renstra UB, 2011), terdapat 

beberapa isu-isu strategis yang antara lain adalah: 

i. Otonomi Penyelenggaraan PT 

Perubahan status UB menjadi instansi pemerintah yang menerapkan 

pengelolaan keuangan BLU, UB telah memperoleh otonomi di bidang keuangan. 

Hal ini sesuai dengan KMK No. 361/KMK.05/2008 sebagai Instansi Pemerintah 

yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU. 

Persyaratan-persyaratan untuk menjadi PK-BLU pun telah dicapai oleh 

UB, yaitu (PP No. 23 tahun 2005) persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan 

persyaratan administratif. Persyaratan substabtif mengacu pada apabila suatu 

instansi pemerintah tersebut menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan 

dengan penyediaan barang dan/atau jasa, pengelolaan wilayah/kawasan tertentu 

untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum dan 

pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau 

pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini UB termasuk instansi pemerintah 

yang menyediakan jasa layanan umum. Persyaratan teknis mengacu pada kinerja 

pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan 

pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh 
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Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD, dalam persyaratan ini kinerja pelayanan 

UB layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU serta kinerja 

keuangan UB dinilai sehat dengan ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan 

BLU. Persyaratan administratif terkait dengan terpenuhinya dokumen-dokumen 

penunjang seperti pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan, 

adanya dokumen Pola Tata Kelola, adanya Rencana Bisnis Strategis, Laporan 

Keuangan Pokok, Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta pernyataan bersedia 

diaudit secara independen, dalam persyaratan administratif ini UB telah 

mengajukan proposal ke Kementerian Keuangan dengan dilampiri: Surat 

Pernyataan Kesanggupan Rektor UB untuk meningkatkan kinerja pelayanan, 

dokumen Pola Tata Kelola UB, dokumen Rencana Strategis Bisnis UB 2008-

2013, dan dokumen Laporan Keuangan. 

Tujuan PK-BLU adalah peningkatan layanan kepada masyarakat umum 

yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM adalah bentuk 

kesungguhan dari PK-BLU kepada masyarakat umum yang pencapaiannya diukur 

pada akhir periode. PK-BLU UB telah menggunakan anggaran berbasis kinerja 

yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Bisnis dan Anggaran. 

ii. Internasionalisasi PT 

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat serta tuntutan 

masyarakat yang semakin tinggi, membuat PTN dituntut untuk menyediakan 

pendidikan yang bermutu tinggi disemua bidang ilmu untuk kesejahteraan di masa 

depan. Daya tarik dari mahasiswa/dosen asing untuk melakukan pertukaran 

mahasiswa/dosen dengan UB juga dipengaruhi oleh komitmen dari pimpinan UB 

pada globalisasi pendidikan dan keikutsertaan UB dalam kancah internasional. 
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Perkembangan informasi via internet yang semakin pesat, membuat mahasiswa 

asing dapat dengan mudah untuk mengakses profil Perguruan Tinggi yang ingin 

dikunjungi kapanpun dan dimanapun. Negara dengan jumlah Perguruan Tinggi 

bertaraf internasional tidak hanya akan memperoleh mahasiswa terbaik dari 

berbagai negara tetapi juga akan mendapatkan tambahan devisa dari mahasiswa 

tersebut. 

Beberapa tahun terakhir, UB telah mampu memperbaiki citranya dimata 

internasional dengan melalui berbagai perbaikan antara lain peningkatan mutu 

dosen, kegiatan pengembangan penelitian dan juga pengabdian kepada 

masyarakat. Pada tingkat Asia Tenggara, UB tahun 2007 telah menempati 

peringkat 41 berdasarkan survei Webromatics Ranking of World Universities 

(webomatrics.info). Pada kancah nasional, UB menempati peringkat 5 besar 

nasional. Pada tahun selanjutnya, UB masuk dalam ranking 500+ menurut THES 

QS World University Rangkings dan pada tahun 2009 UB telah masuk jajaran 191 

di Asia menurut lembaga survei yang sama. 

iii. Manajemen Berstandar Internasional 

Good Corporate Governance (GCG) pada PTN atau lebih spesifik dikenal 

sebagai Good University Governance (GUG) perlu diterapkan yang berfungsi 

untuk perbaikan transparansi layanan, pengelolaan keuangan yang ditujukan 

kepada para pihak yang berkepentingan. Pendeklarasian diri UB sebagai World 

Class, sehingga pembenahan harus selalu dilakukan untuk memperbaiki mulai 

dari sistem, proses, dan prosedur, sehingga mendorong terciptanya peningkatan 

akuntabilitas di semua unit kerja UB. 
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Pelaksanaan GCG pada PTN dilakukan dengan melakukan audit internal 

yang berperan vital dalam berbagai unit kerja baik itu bidang administrasi, 

pengelolaan keuangan, mutu kinerja, serta efisiensi & efektifitas pengelolaan UB. 

peran audit internal juga dapat menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas UB 

terhadap para stakeholders dengan sistem penjaminan mutu yang telah diterapkan 

disetiap unit kerjanya, dengan menerapkan standar manajemen yang tinggi, maka 

dengan begitu proses perbaikan layanan akan semakin meningkat dan kepuasan 

masyarakat/pelanggan akan terpenuhi. Implementasi terkait manajemen 

berstandar internasional ini yaitu dengan perolehan sertifikasi ISO 9001:2000 

tentang Sistem Manajemen Mutu yang telah diraih oleh Pusat Jaminan Mutu 

(PJM) pada tahun 2008, setelahnya berturut-turut pada tahun 2009 unit kerja Biro 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Hubungan Masyarakat 

(Humas), dan Perpustakaan UB diputuskan alokasi anggaran sertifikasi ISO 

9001:2008.  Sertifikasi ISO 9001:2008 ini digunakan untuk mengendalikan 

pengelolaan proses sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan meninjau efektifitas 

proses agar produk sesuai dengan persyaratan. 

iv. Entrepreneurial University 

Terdapat tiga pilar yang dibangun UB untuk menjadi ―entrepreneurial 

university‖, yaitu: (1) Pendidikan Entrepreneurship, (2) Inkubator Bisnis, dan (3) 

Unit Bisnis Entrepreneur/Komersial. Isu strategis terkait entrepreneurial 

university antara lain yaitu: 

1. Tata ulang organisasi dan manajemen UB untuk menjadi 

entrepreneurial university yang pengelolaannya sekarang masih 

kurang baik. 
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2. Pengembangan Inkubator Bisnis (Inbis) yang diharapkan akan 

menghasilkan produk yang dapat dikomersialisasikan dan juga 

mengembangkan usaha kecil-menengah guna menumbuhkan 

perekonomian di lingkungan UB. 

3. Pembaharuan kurikulum pendidikan guna menghasilkan lulusan yang 

siap menghadapi dunia kerja dan memiliki jiwa entrepreneur. 

4. Melakukan kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun 

dengan pihak swasta guna meningkatkan pendapatan. 

4.2.5.4 PNBP UB 

Menurut Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. 50 Tahun 2007, 

menjelaskan bahwa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh 

penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 

PNBP dibutuhkan bagi satker BLU karena pendapatan ini sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan dapat digunakan oleh BLU untuk membiayai 

kegiatan operasionalnya tanpa melakukan penyetoran dahulu ke kas negara. 

Menurut Waluyo (2011), menjelaskan bahwa pengelolaan PNBP pada BLU 

mengikuti sebagai berikut. 

4.2.5.4.1 Penggunaan PNBP 

Pada BLU Penuh, satker berstatus BLU Penuh diberikan fleksibilitas 

pengelolaan keuangan, antara lain dapat langsung menggunakan seluruh PNBP 

dari pendapatan operasional dan non operasional, di luar dana yang bersumber 

dari APBN, sesuai RBA tanpa terlebih dahulu disetorkan ke Rekening Kas 

Negara. Apabila PNBP melebihi target yang ditetapkan dalam RBA tetapi masih 

dalam ambang batas fleksibilitas, kelebihan tersebut dapat digunakan langsung 
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mendahului pengesahan revisi DIPA. Terhadap kelebihan PNBP yang melampaui 

ambang batas fleksibilitas, dapat digunakan dalam tahun berjalan setelah 

mendapat persetujuan menteri keuangan. 

Pada BLU berstatus Bertahap, dapat menggunakan PNBP sebesar 

presentase yang telah ditetapkan. PNBP yang dapat digunakan langsung adalah 

sebesar presentase yang ditetapkan PK-BLU yang bersangkutan. Satker berstatus 

BLU Bertahap menyetor penerimaan PNBP yang tidak digunakan langsung ke 

Rekening Kas Negara secepatnya. PNBP yang telah disetor dapat dipergunakan 

kembali sebesar selisih antara PNBP yang dapat digunakan dengan PNBP yang 

telah digunakan langsung. 

Pertanggungjawaban penggunaan PNBP oleh satker BLU dilakukan 

dengan cara menyampaikan SPM pengesahan kepada KPPN setiap triwulan 

selambat-lambatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan yang bersangkutan dengan 

dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh 

pimpinan BLU. Berdasarkan SPM pengesahan tersebut, KPPN Menerbitkan Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai pengesahan penggunaan dana PNBP. 

Pertanggungjawaban penggunaan dana PNBP selain yang digunakan langsung 

oleh satker BLU berstatus Bertahap menggunakan mekanisme 

pertanggungjawaban PNBP sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan 

yang berlaku. 

Pelaksanaan PNBP pada UB terdiri dari pendapatan SPP dan non SPP, 

pendapatan SPP yaitu berasal dari mahasiswa, sedangkan pendapatan non SPP 

terdiri dari Unit-unit Bisnis yang dimiliki UB. Beberapa Unit Bisnis seperti: hotel 

UB, griya UB, travel UB, sport center, UB press dan masih banyak lagi. Dengan 



139 

 

 

banyaknya pemasukan dari PNBP, UB dapat menggunakan dana tersebut untuk 

berbagai aktivitas operasional tanpa perlu menyetor dahulu ke kas negara tetapi 

tetap harus melakukan pelaporan atas semua aktivitas operasionalnya. Dengan 

semakin banyaknya PNBP tersebut, diharapkan UB lebih mampu memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat sehingga kepuasan masyarakat kepada UB 

lebih meningkat. 

Contoh penggunaan PNBP pada Satker berstatus BLU secara penuh 

(Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007), yaitu: 

1. Misalkan UB berstatus BLU penuh, dalam RBA tahun 2008 target 

PNBP adalah sebesar Rp 200 miliar dan anggaran belanja yang didanai 

dari PNBP adalah sebesar Rp 200 miliar. 

2. Ambang batas belanja (anggaran fleksibel) yang ditetapkan dalam 

RBA adalah sebesar 10 %, artinya realisasi belanja UB yang 

bersumber dari PNBP dapat melampaui anggaran belanja dalam RBA 

sebesar 10 %, apabila realisasi PNBP melebihi target yang ditentukan 

dalam RBA minimal 10 %. 

3. Apabila realisasi PNBP UB sebesar Rp 225 miliar maka: 

a. PNBP yang dapat digunakan langsung maksimal sebesar Rp 

220 miliar (Rp 200 miliar + (10 % x Rp 200 miliar)); 

b. Pengeluaran belanja tersebut dilaksanakan mendahului revisi 

DIPA pengesahan. Revisi DIPA dimaksud dapat dilakukan 

pada akhir tahun anggaran; 
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c. Sisa PNBP sebesar Rp 5 miliar (Rp 225 miliar – Rp 220 miliar) 

merupakan surplus yang dapat digunakan UB sesuai dengan 

RBA tahun berikutnya; 

d. Apabila sisa PNBP sebesar Rp 5 miliar tersebut akan 

digunakan pada tahun anggaran berjalan, maka terlebih dahulu 

dilakukan revisi DIPA. 

4. Apabila realisasi PNBP UB sebesar Rp 205 miliar maka: 

a. PNBP yang dapat digunakan langsung maksimal sebesar Rp 

205 miliar; 

b. Pengeluaran belanja tersebut dapat dilaksanakan mendahului 

revisi DIPA pengesahan. Revisi dimaksud dapat dilakukan 

pada akhir tahun anggaran. 

5. Apabila realisasi PNBP UB sebesar Rp 185 miliar maka, PNBP yang 

dapat digunakan langsung maksimal sebesar Rp 185 miliar. 

 


