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Pertanyaan ditujukan kepada Pak Latief selaku ketua Dewan Pengawas UB, hasilnya 

sebagai berikut: 

Bagaimana bapak melihat UB sebagai instansi pemerintah yang menerapkan BLU? 

Di dalam struktur BLU, dewan pengawas merupakan salah satu organ untuk mengawasi 

jalannya BLU terutama supaya menjamin tidak adanya penyimpangan-penyimpangan. Nah, 

kepada siapa dewan pengawas ini bertanggung jawab? Kepada menteri, 2 menteri yaitu 

menteri keuangan dan menteri KL, KL-nya itu adalah dikbud. Dan dewan pengawas itu di 

SK-kan oleh menteri, bukan oleh rektor sehingga dewan pengawas bukan organnya rektor, 

sehingga laporannya adalah laporan kepada menteri dan setiap tahun harus minimal membuat 

2 laporan, laporan tengah tahun dan laporan akhir tahun dan ditambah lagi dengan laporan-

laporan apabila ada kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk dilaporkan, itu yang pertama 

mas dari sisi organ. 

Yang kedua, di dalam BLU ada persyaratan utama yang harus ada yaitu SPI, harus ada SPI, 

itu dipersyaratkan itu di dalam BLU, harus ada SPI, gitu kan. Sudah tahu SPI apa kan? Oke, 

yang ketiga, BLU itu tidak tidak hanya diawasi oleh BPK, BPKP, kemudian irjen, tetapi juga 

diaudit oleh KAP yang disetujui oleh menteri. 

Di dalam proposal BLU, untuk menjadi BLU ada 3 naskah yang harus kita siapkan, paling 

tidak. Yang pertama adalah pola tata kelola, di pola tata kelola itu ada janji-janji kita tentang 

transparansi, janji-janji kita tentang, eeeee... struktur organisasinya dan seterusnya dan 

seterusnya sampai persyaratan-persyaratan kalau mau jadi rektor itu apa, kalo mau jadi ini 

persyaratannya apa sampai seperti itu di pola tata kelola. Nah, kemudian yang kedua, masih 

ditambah lagi SPM, eeeeee... standar pelayanan minimum, disitu ada data-data mengenai 

kapan ini akan tercapai kapan itu akan tercapai dan seterusnya dan seterusnya, pokoknya 

memberikan pelayanan ya. Yang ketiga, ada lagi Renstra bisnis, rencana strategis bisnis, 

kenapa dikatakan rencana strategis bisnis? Karena disitu BLU itu harus bisa efisien, 

transparan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, jadi karena ada naskah ini, yang merupakan 

janji dari institusi ini kemudian diawasi oleh sekian itu, apa iya sih masih kurang, iya itu kan? 

Nah itu. Artinya sisi teori udah oke, gitu ya, bahwa teori organ tentang penerapan BLU hebat 

sudah, dari good governance-nya mestinya hebat. KAP itu tidak bisa main-main kan, kalo 

satker biasa gak perlu KAP. 



Kemudian menurut bapak, apakah UB sudah menerapkan prinsip-prinsip GCG? 

Misalkan sudah diterapkan, apa saja bentuk implementasi tersebut? Apakah dalam 

pelaksanaannya terdapat kendala-kendala? 

Transparansi 

Yang pertama mas, eeee.. tentang transparansi itu jangan diartikan telanjang ya, transparansi 

itu tidak sama dengan telanjang, artinya apa, tetep ada norma yang harus ditutupi selaku 

organnya, eeee... apa, pemerintah, gitu kan, harus tetap itu, tidak semua harus dibuka. 

Pertama itu laporan keuangan, laporan keuangan ini setiap kali kita laporkan kepada menteri 

dan laporan keuangan ini ada dokumennya disini dan selalu diperiksa oleh pemeriksa-

pemeriksa itu, dan kita sudah masuk pada WTP 3 tahun berturut-turut, itu pertama mas ya. 

Yang kedua, eeee.... ada LAKIP, dan kita selalu buat LAKIP dan itu dinilai LAKIP itu, gitu 

kan. Itu merupakan prestasi-prestasi kerja kita, gitu kan, yang bisa dibaca orang. Yang ketiga, 

hampir semua dokumen-dokumen layanan itu bisa dilihat di web, dokumen layanan, kan 

transparansi bukan berarti hanya sisi keuangan, oke, semua bisa dilihat di web, yang keempat 

tarif, semua tarif kita itu terbuka, gitu kan, contoh misalnya tarif SPP eeeee... dan seterusnya, 

lihat di web rinciannya ada, tarif itu ada, gitu ya. Kemudian yang kelima, eeee... prestasi-

prestasi kita selalu dipaparkan oleh rektor dalam rapat tahunan yang kita namakan pidato 

dies, disitu juga ada keuangannya tetapi ringkas, berapa uang kita, pembelanjaan kita tapi 

ringkas, gitu kan mas, termasuk prestasi-prestasi yang lain, kan bukan hanya keuangan gitu 

lo, eee... termasuk struktur organisasi dan seterusnya, kemudian yang keenam, ada dokumen-

dokumen yang dikeluarkan oleh humas, gitu ya, seperti prasetya, prasetya online, gitu kan, itu 

adalah dokumen-dokumen dalam rangka keterbukaan terhadap publik dan yang ketujuh, 

pernah dengar namanya e-complaint? Setiap pengaduan itu ditanggapi, nah itu tanggung 

jawabnya PIDK di lantai 2, PIDK itu begitu menerima aduan atau komplain itu, istilahnya 

keluhan, nah keluhan itu disampaikan kepada yang berwenang, misalnya keluhan tentang 

akademik disampaikan kepada PR I, keluhan tentang fakultas A disampaikan kepada 

dekannya nanti ditanggapi kemudian dimasukkan lagi kesitu terus dipaparkan, ada 

statistiknya berapa yang ditanggapi berapa yang tidak, baca laporan rektor, seingat saya baru 

Brawijaya dan beberapa Universitas yang ada e-complaint seperti itu, kita masih punya satu 

lembaga unik yang namanya advokasi mahasiswa kan, apa tujuannya? Gak ada yang 

namanya di Universitas lain itu kalo orang udah ditetapkan SPP-nya dan datang secara legal, 

diverifikasi, cuma di Brawijaya ada. Terus didampingi oleh lembaga advokasi ini kan, hebat 

sudah gitu ya tentang transparansi. 

 



Akuntabilitas 

LAKIP itu termasuk akuntabilitas ya, akuntabel. Yang kedua, kita untuk layanan punya yang 

namanya PJM, apa tujuan PJM? Menjamin mutu layanan akademik yang akuntabel, yang 

bisa diukur, ada tolak ukur tolak ukurnya, gitu kan. Berikutnya, kita sebagai lembaga, 

walaupun bukan lembaga, kita tetap melakukan standar, ada ISO, kita ISO itu semua unit 

kita, bukan hanya satu dua unit saja seperti perguruan tinggi lain, artinya apa, yang yang 

memeriksa kesini, melihat per unit, terus kita punya SOP-SOP, itu dalam rangka ada yang 

bisa diukur, dan waktu kita mengajukan BLU, SOP juga disertakan kan. 

Kalo masalah penghargaan, penghargaan itu banyak di UB, mereka-mereka yang misalnya 

aktif menulis buku ada reward untuk menulis buku, kemudian mereka yang aktif ke luar 

negeri kita berikan biaya, artinya ada penghargaan-penghargaan semacam itu, kalo untuk 

institusi juga ada penghargaan bukan hanya perorangan, karena kita sudah ISO untuk supaya 

ISO ini jalan, diadakan reward-reward seperti penghargaan UBAKA, penghargaan ini ada 

poin-poinnya misalnya apakah keuangan dia melenceng, apakah memberikan pelayanan 

bagus, itu ada poin-poinnya mas, apakah SOP-nya lengkap tidak dan seterusnya. Nah, bagi 

mereka yang menang dibagikan duit sekitar 20 juta untuk unit itu, nah itu bisa digunakan 

untuk kesejahteraan pegawainya juga boleh, itu penghargaan kolektif kan, tidak individu 

langsung perorangan, karena langsung perorangan ya orang-orang itu aja tetep, gitu kan. Kalo 

sanksi kita itu untuk PNS berlaku sanksi PNS kan, kalo yang NON PNS, karena itu kontrak 

itu mudah sekali, tidak usah diperpanjang kalo sanksinya berat, kalo sanksinya ringan 

biasanya dipindah ketempat yang biasanya dia tidak suka, oh sudah banyak itu terjadi dan ada 

mekanisme disini itu mekanisme rolling ya, tujuannya agar orang itu tetep berprestasi 

ditempat kerja, karena apa, misal ingin menduduki posisi kabag, dia minimal harus pernah di 

2 subbag yang berbeda, kalo ingin menduduki subbag, dia harus minimal dia pernah di 2 kaur 

yang berbeda.  

Responsibilitas 

Pertama bisa di wakili oleh dewan pengawas mas, dewas pengawas ini mengawasi itu bukan 

organnya rektor tapi organnya menteri dan orang-orangnya itu bukan hanya dari kementrian, 

tetapi diambil dari profesional, gitu kan mas ya. Yang kedua, UB misalnya selaku organ BLU 

sudah mempelopori sejak lama SPP proporsional, dalam rangka apa, dalam rangka layanan 

terhadap masyarakat, gitu kan. Itu sebagai rasa tanggung jawab kita terhadap masyarakat. 

Yang ketiga, UB itu dalam rangka meningkatkan pelayanan itu ada program kemitraan 

daerah, kenapa? Kemitraan daerah dimaksudkan adalah supaya memberikan pemerataan, 

kesempatan untuk memperoleh layanan UB. Bayangkan misalnya saja anda itu berasal dari 



NTT itu bersaing dengan anak Jakarta, kalo tes pasti kalah, oke kemudian selain itu UB itu 

selalu juga memberikan beasiswa tahun 2012 itu sekitar 27 M, 2013 saya rasa lebih, ada 

tanggung jawab tanggung jawab sosial juga yang kita namakan sebagai CSR melalui 

lembaga-lembaga misalnya anak-anak yatim kemudian memberikan kesempatan kepada 

mereka yang punya kekurangan fisik, gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya, banyak. Nanti 

baca laporannya rektor. 

Kewajaran 

Contoh kita mempelopori SPP proporsional, apa yang dimaksud SPP proporsional? 

Memberikan dukungan bagi mereka yang tidak mampu agar mereka memiliki kesetaraan 

dengan yang mampu untuk masuk ke UB, ya kan, artinya uang seratus ribu buat anda tidak 

terlalu berharga tetapi buat mereka yang sama sekali tidak punya, sangat berharga. Masa iya 

anaknya bupati SPP-nya disamakan dengan anak tukang becak, nah itu pertama tentang 

kesetaraan itu. Yang kedua itu tidak pernah kita itu membedakan antar IPA dan IPS, 

dipersilahkan asal lulus tesnya, kita tidak pernah membedakan itu. Kemudian yang ketiga, 

didalam pelaksanaan keseharian kita disini, semua yang ada di organisasi kita itu, tidak 

pernah dalam struktur organisasi, artinya pegawai itu hanya terdiri dari orang jawa, bahkan 

yang namanya rektor, pembantu rektor itu dari siapapun, pernah kita punya rektor orang 

madura, pernah punya rektor orang jawa, pernah kita punya dekan luar jawa, orang jambi 

kalo fakultas pertanian, pernah PR IV kita orang NTB, gitu kan. Kita tidak pernah berpikir 

bahwa ada kelas, bahkan sebetulnya penerimaan mahasiswa yang kurang beruntung itu, 

kekurangan fisik gitu ya, itu adalah dalam rangka memberikan kesetaraan, ada yang lebih 

penting lagi, tahu gak kenapa parkir kita itu penuh? Yang memenuhi parkir siapa? 

Mahasiswa. Apakah pernah kita menolak, melarang mahasiswa bawa kendaraan ke kampus, 

bahkan tidak ada disini parkir khusus dosen disini, karyawan juga tidak ada, kecuali ada 

beberapa fakultas yang lain, kayaknya sudah kesel kayaknya gak pernah dapat parkir itu. Dan 

sekarang parkir itu bayar? Tidak, karena itu kita berikan juga layanan terhadap mereka-

mereka yang bukan ditujukan kepada dosen dan karyawan saja tetapi kepada mahasiswa juga. 

Independensi 

Kalo masalah tentang kebebasan akademik sudah diatur, banyak aturannya, aturan menteri, 

antara lain PNS dilarang berpolitik kan, jadi berdasarkan aturan-aturan itu siapapun disini 

yang mengaku dirinya warga brawijaya terikat dengan satu aturan, dia tidak boleh berpolitik 

praktis, tapi susahnya yang abu-abu itu banyak, saya misalnya simpatisan apa gitu, kalo 

ormas itu tidak masalah kalo orpol itu yang masalah tapi duduk secara resmi dia selaku 

personal orpol itu tidak boleh. Yang kedua, kalo conflict of interest itu ada, hanya dalam 



rangka memperebutkan kedudukan seperti sekarang ada pemilihan rektor UB seperti dukung 

mendukung calon, conflict of interest itu ada tapi dalam rangka politik untuk mendukung 

pemilihan, karena apa lain kita itu dengan pemda mas, kalo pemda itu hanya bupati walikota 

dan hanya pucuk pimpinan yang hanya dipilih, kalo disini beda, dekan pun dipilih kan, dan 

kita ada karir dekan itu misal dari kajur, semuanya melalui proses pemilihan. 

Karena kita terikat sebagai organnya pemerintah yang terikat juga dengan aturan-aturan 

pemerintah baik itu yang PNS maupun non-PNS itu masih terikat, jadi kita tidak bisa 

berpolitik, conflict of interest pada partai tertentu itu gak bisa, masih terikat dengan itu. 

Bagaimana pelaksanaan Proses bisnis yang ada pada UB? Apakah sudah dijalankan 

dengan baik? 

Bisnis yang kita maksud disini itu adalah bisnis yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan 

yang telah ditetapkan, baik aturan-aturan dari BLU, maupun aturan-aturan yang telah ada di 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Contoh misalnya contoh pengelolaan bisnis UB 

Hotel, UB travel dan seterusnya itu harus sesuai dengan aturan-aturan itu. Antara lain yaitu 

bahwa tidak boleh ada PT, walaupun ada PT, PT itu harus yang mengkontrak pengelolaan 

terhadap miliknya UB. Nah, itu sudah kita benahi sekarang, dulu karena ini bisnis-bisnis ini 

ada  sebelum BLU, nah, aturannya itu masih ikut yang lama, sekarang secara perlahan-lahan 

itu harus dialihkan kepada pengelolaan BLU.  

Apakah memenuhi target? 

Oh begini, kalo masalah target itu karena apa, itu karena kontrak itu berdasarkan pada bukan 

bagi hasil tetapi kontrak itu harus setor tiap bulan, kalo itu terpenuhi. 

Akhir-akhir ini terdapat permasalahan terkait UKT, bagaimana UB menghadapi hal 

tersebut? 

Dulu itu UB itu menerapkan SPP Proporsional dan pada saat UKT diluncurkan itu UB punya 

andil besar sehingga uang kuliah tunggal pun itu tidak tunggal, tetapi tetep proporsional, bagi 

yang miskin itu bayarnya sedikit bagi yang kaya bayarnya lebih. Apa kaitannya dengan BLU, 

sebenarnya kaitannya dengan BLU itu tidak ada, itu sebenarnya apapun untuk mengambil 

uang dari mahasiswa itu tidak terkait dengan BLU, BLU itu yang penting itu pengelolaannya 

benar secara legal, jadi apakah mau proporsional atau tidak atau dengan UKT itu tidak 

bertentangan dengan kaidah-kaidah di BLU.  

Bagaimana RBA di UB? apakah sudah berjalan dengan baik? 

Renstra bisnis itu rencana strategis bisnis yaitu suatu dokumen dimana dokumen ini berisi 

kira-kira 5 tahun kedepan itu UB akan seperti apa, baik dari pendapatan, baik dari SDM, 

kemudian struktur organisasi, kemudian kecukupan-kecukupan berdasarkan rasio-rasio dan 



seterusnya, itu semua harus tercantum dalam buku renstra bisnis dan renstra bisnis itu harus 

singkron dengan SPM yang disitu juga ada target-target, target-target disitu harus singkron 

dengan renstra bisnis, itu sudah kita buat dan menurut evaluasi itu bagus, bahkan kalo dari 

renstra bisnis yang kita buat dulu pada saat BLU, kita melampaui 100%, sangat memuaskan, 

karena apa, contoh target keuangan, dulu target keuangan hanya 700 itu 5 tahun, padahal 1,2 

itu tercapai itu masih 3 tahun. 

Kendala Peneraparan GCG 

Banyak kendalanya itu mas, yang pertama, UB itu sangat dinamis, sehingga apa, perubahan 

tata kelola itu juga harus dinamis, misalnya apa, keuangan, sekarang kita lihat, 5 tahun 

perkembangan UB dari BLU ini itu perkembangannya luar biasa, dari sekitar 300 juta duit itu 

jadi 1,2 milyar yang dikelola, sehingga apa, menuntut struktur organisasi yang lebih besar, 

padahal dalam satu sisi yang namanya organisasi itu diatur dalam OTK (Organisasi dan Tata 

Kerja) yang disahkan oleh Menteri Dikbud dan di konsulkan ke Menpan, akibatnya apa, tidak 

bisa fleksibel padahal organisasi kita harus fleksibel. Jadi kita itu dituntut fleksibel karena 

layanan kita banyak, coba lihat mahasiswa yang harus kita layani begitu banyak, mununtut 

organisasi yang harus berubah juga kan, sehingga apa akibatnya, akibatnya menjadi anefisien. 

Karena apa, tidak bisa begitu saja kita menghapus satu unit yang sudah ada padahal itu sudah 

tidak cocok dengan kondisi yang ada. Akibatnya nambah unit tapi tidak bisa mengurangi, 

sama dengan pegawai negeri yang ada di kita, orangnya sudah tua-tua dengan adanya 

fleksibilitas seperti ini dituntut suatu aturan yang baru itu gak nutut mas, sehingga padahal 

yang jadi kepala-kepala di dalam organisasi itu adalah mereka yang sudah senior berdasarkan 

jenjang kepangkatan bukan jenjang karir, nah itu kendalanya juga. Sehingga apa, akibatnya 

tidak bisa lari sekencang perusahaan swasta, gitu kan. Yang ketiga, dalam tataran konsep  

pun susah sekali untuk dibuat karena perubahannya begitu cepatnya dari pola-pola 

konvensional menjadi pola-pola korporate kan, padahal SDM-nya kita tidak bisa fleksibel 

untuk mencari SDM untuk duduk disitu.  

Solusi 

Ada kompromi, yang dilakukan UB seperti itu, kita merekrut banyak sekali pegawai non 

PNS, itu komprominya kan, untuk apa, untuk mem-back up mereka yang PNS yang kurang 

mampu tetapi akibatnya menjadi tidak efisien kan, kompromi yang kedua kita bentuk satu 

unit tanpa membubarkan unit yang lain kan, karena unit ini sudah ada di OTK-nya, iya ada 

unit-unit yang tidak bisa dihapus. Dan pembentukan unit-unit baru itu tidak mudah, kecuali 

hanya unit-unit penunjang ya, seperti lembaga, biro, itu tidak bisa, pada tingkat tataran 

tertentu itu tidak bisa. Belum lagi kendala-kendala bahwa pucuk pimpinan itu dipilih 



akibatnya apa, akibatnya tidak ada standar, tidak ada jenjang karir, bisa saja hal yang sudah 

berjalan rapi kemudian dirombak lagi karena pucuk pimpinannya ganti karena memang tidak 

ada jenjang karirnya sehingga sistem itu bisa berubah setiap saat termasuk tata kelolanya, 

termasuk person-person-nya. Dekan misalnya, diganti misalnya, dekan sekarang tidak tahu 

menahu tentang apa yang terjadi sebelumnya karena dia memang belum pernah duduk disitu 

misalnya karena dipilih 

Apa penyebab akreditasi UB yang turun dan langkah yang dilakukan UB? 

Turunnya akreditasi itu salahnya UB sendiri, salah satunya jumlah mahasiswa yang banyak 

sedangkan jumlah dosen relatif tidak banyak penambahannya, jadi rasio-nya menjadi turun. 

Kedua, jumlah dosen baru banyak karena untuk mengikuti rasio tadi sehingga prosentase 

profesor menjadi turun juga, karena sekarang jumlah dosen agak diperbanyak tetapi jumlah 

profesor tetap, jadi menjadi turun. Kalau jumlah profesor kurang dari 10 % juga mengurangi 

nilai. Ketiga, jumlah dosen luar biasa/tidak tetap yang terlalu banyak juga akan 

mengakibatkan penilaiannya menjadi turun. Jadi tidak perlu dirisaukan akreditasi UB turun 

berarti itu jelek, nanti akan dengan sendirinya naik. 

Begini, sebenarnya kalo lihat kenyataan sebenarnya tidak, kenapa, unmuh saja dapat A kok, 

masa kita kalah sama unmuh, Cuma permasalahannya adalah banyak faktor, faktor pertama 

yaitu tentang asesor itu sendiri, asesornya itu berpihak apa tidak, kalo misalnya dia itu netral 

jadi gak masalah, ini kayaknya tidak netral gitu ya, itu yang pertama, yang kedua, tolak ukur 

tolak ukur itu memang kita turun, contoh misalnya, profesor, turun kita, kenapa, karena 

banyak profesor yang sudah pensiun tetapi untuk profesor sekarang itu dikecilkan oleh 

pemerintah, sangat dikurangi, krannya itu sangat dijepit, kita mengajukan 32 kalo gak salah 

tetapi Cuma lolos 2, itu kayaknya benar-benar dkurangi, karena apa berkaitan dengan 

tunjangan profesor itu yang tinggi, itu yang kedua, yang ketiga, beberapa item memang kita 

turun, contoh misalnya apa, dengan jumlah mahasiswa yang naik, pasti dosennya akan turun 

kan, nah kenapa, ini ditambahi dengan dosen-dosen baru padahal disitu doktornya berapa, 

turn kalo presentase doktornya, karena apa jumlah dosen yang naik itu S1 dan S2 yang S3 

belum kan dosen baru. 

Upaya yang dilakukan UB mengatasi penurunan akreditas itu apa saja? 

Sebenarnya untuk menjadi A, nilai UB hanya kurang 3 poin saja, UB mendapatkan poin 257. 

Misalkan ditambah 3 poin saja akreditasi UB sudah menjadi A. Hal yang dilakukan UB 

adalah dengan cara survelence yang sekarang sudah dilakukan oleh UB tinggal menunggu 

jadwal dari pihak Dikti. Survelence adalah upaya yang dilakukan apabila kita tidak puas 

dengan hasil penilaian, kita meminta lagi asesor yang lain untuk melakukan pemeriksaan. 



Nilai A atau B tidak terkait sama sekali dengan BLU, yang penting organisasi itu sehat dari 

sisi keuangan dan pengelolaan. Dalam hal pelayanan apakah masih bagus atau tidak, apabila 

masih bagus, akreditasi apapun tidak masalah. 

Perjalanan Awal UB Menjadi BLU 

Kamu nanti cari buku 45 tahun UB, itu ada perjalanan UB menuju BLU. 

Kita mulai menyusun proposal itu tahun 2003 untuk BHP/BHMN, kemudian sampai tahun 

2006 mulai periksa segala kelengkapannya untuk BHMN. Kemudian 2007 UB memutuskan 

untuk menuju BLU, kenapa demikian, ada 2 alasan. Alasan pertama, dari sisi aturan BHMN 

itu waktu itu belum punya pijakan Undang-undang sedangkan BLU sudah, Undang-undang 

perbandaharaan kalau tidak salah dan sudah ada PP tentang BLU yaitu no. 23 tahun 2005 

sehingga itu yang menjadi alasan pertama. Alasan kedua, bahwa setelah kita kaji kayaknya 

UB lebih gampang/mudah untuk masuk ke BLU dibandingkan masuk ke BHMN karena kita 

sudah siap kalau masuk BLU, tinggal membuat proposalnya. Tetapi kalau ke BHMN, UB 

masih harus memperbaharui lagi proposal-proposalnya, sehingga dengan demikian Rektor 

memutuskan untuk ke BLU saja. Sehingga sejak tahun 2007 itu kemudian kita memulai 

menyusun proposal. Pertengahan 2008, proposal sudah disetujui oleh Kementerian 

Pendidikan Nasional dan kita diuji di KemenKeu berupa pengujian kelayakan berupa 

pengujian dokumen-dokumen tentang Renstra Bisnis, dokumen SPM, kemudian dokumen 

tata kelola dan laporan-laporan keuangan kita. Kita waktu itu diuji bersama Rektor dan 

sekitar 20 anggota di KemenKeu kemudian diuji oleh 24 orang, jadi dokumen itu 

diperbanyak 24 kali. Setelah itu, Desember kita mendapatkan surat resmi bahwa kita menjadi 

BLU dari Menteri Keuangan. Nah, perjalanannya kemudian setelah BLU seperti itu, UB 

sepertinya perlu tim pendamping implementasi BLU. Jadi itu dibentuk dan ketuanya saya 

serta anggotanya Pak Helmi, Pak Ghofar, Pak Yuki, itu adalah tim pendamping BLU. Nah, 

ini yang mendampingi teman-teman mulai dari PR II sampai teman-teman di keuangan 

selama 2 tahun. Kemudian tahun 2011, tim pendamping BLU dibubarkan tetapi kemudian 

muncul SK-nya Dewas yang sudah diajukan sejak tahun 2009 dan SK tersebut baru keluar 

pada tahun 2012. Sehingga sekarang, yang dulu ada tim pendamping implementasi BLU 

sekarang menjadi Dewas, Dewas ini juga ikut mendampingi UB dalam pelaksanaan BLU. Itu 

sejarahnya sehingga saya bisa menjadi ketua Dewas. 

Konsekuensi Akibat Perubahan Menjadi BLU 

1. Konsekuensi pengelolaan keuangan, kalau satker biasa itu pengelolaan keuangannya 

itu bertumpu pada KPKN dan uang itu tidak langsung digunakan tetapi harus disetor 

ke kas negara, tetapi setelah BLU, KPKN-nya pindah ke Rektorat, yang jadi satker-



satker adalah yang di Fakultas-fakultas, nah kalau dulu sentralistik betul, sekarang 

agak otonom di fakultas-fakultas. 

2. Bahwa pengawasan semakin ketat, yaitu dengan adanya audit dari KAP. 

3. Dewas sebagai pengawas. 

4. Terbentuknya Biro Keuangan, yang sebelumnya itu merupakan bagian saja bukan 

merupakan Biro sehingga dalam pengelolaan itu menjadi lebih mandiri secara 

keuangan daripada dibawah BAUK (Biro Adm Umum dan Keuangan). Jadi secara 

organisasi ada sendiri. 

5. Adanya Unit Bisnis, yang dulu itu Unit Bisnis keberadaannya masih samar-samar, 

sekarang menjadi lebih jelas dengan adanya BLU karena sudah menjadi lebih legal 

daripada sebelumnya. 

6. Hal-hal yang awalnya tidak bisa dipertanggungjawabkan di dalam satker biasa, pada 

satker BLU punya keleluasaan untuk dipertanggungjawabkan. Sehingga apa, 

keuangan ya, sehingga kemungkinan menjadi lebih legal dalam membelanjakan uang, 

contohnya makan, yang dulunya tidak bisa kalau masih menjadi satker biasa. 

Sehingga kemungkinan lebih halal dan tidak sembunyi-sembunyi lagi baik itu dalam 

hal penerimaan maupun belanja. Akibatnya pendapatan UB menjadi lebih naik 

langsung setelah menjadi BLU, karena apa, dahulu yang disembunyikan sekarang 

ditonjolkan dan disetor ke rekening Rektor. Sehingga pendapatan UB kelihatan naik 

padahal karena menjadi BLU itu. 

Kendala yang Dihadapi 

1. Saya tadi bicara dengan mantan Direktur BLU Jakarta, kendala utamanya itu adalah 

aturan. Aturan BLU ini masih belum dipahami oleh para pengawas seperti misalnya 

dari Kementerian Keuangan sendiri, misalnya saja BPKP, BPK. Banyak aturan-aturan 

BLU yang menurut BLU legal, akhirnya menjadi haram karena oleh pengawas itu 

belum paham dan karena dia merasa itu salah, BLU belum sejauh itu padahal sudah 

ada aturannya. Contohnya utang, unit bisnis, lelang, padahal untuk lelang ini 

sebenarnya bisa tidak menurut Kepres tetapi berdasar SK Rektor. Tetapi karena 

Rektor-rektor tidak ada yang berani dengan pengawas-pengawas itu karena takut kena 

sanksi, akhirnya itu tidak dilakukan. Nah itu menjadi menyulitkan, fleksibilitasnya 

menjadi kurang padahal BLU seharusnya fleksibel. Itu dari sisi aturan. 

2. Kendala yang kedua adalah pemahaman sendiri dari sisi pegawai di UB, sampai 

sekarangpun belum semua komponen UB ini paham tentang aturan BLU. Sehinga 

tidak begitu besar dirasakan fleksibilitas itu. Termasuk peningkatan layanan yang 



diharapkan dari BLU. Beruntung UB itu ada ISO, sehingga peningkatan layanan 

menjadi bagus. Bukan konsekuensi karena BLU tetapi ISO sehingga BLU terangkat 

juga. 

3. Karena aturannya yang masih berubah-ubah, di BLU sendiri aturannya masih 

berubah-ubah, masih ada pembaharuan-pembaharuan. Nah, itu sering kali 

membingungkan, sudah tidak dipahami oleh para pengawas diluar Direktorat 

Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ditambah lagi aturan BLU yang belum 

mantap dan aturan itu ditambah lagi agak sedikit bermasalah karena apa, Dikti itu 

juga tidak terlalu paham dengan aturan-aturan di BLU sehingga apa akibatnya, contoh 

tentang pelaporan keuangan itu BLU harus membuat 2 laporan keuangan. Belum 

menjadi satu laporan keuangan, dan ini konon katanya sudah sedang disatukan tapi 

tidak tahu sampai kapan akan di implementasikan. Jangan-jangan nanti masih 

terbentur aturan-aturan yang lain. 

4. Bahwa BLU itu adalah unit yang boleh berbisnis asal keuntungannya untuk 

peningkatan layanan itu tidak masalah, Cuma permasalahannya karena 

pemahamannya masih rendah, sehingga bisnisnya saja yang diperbesar tetapi 

layanannya belum. Tetapi secara umum penilaian Dewas terhadap kinerja BLU UB 

sampai sekarang masih sangat baik, itu ada tolak ukur yang kita buat berdasarkan 

panduan yang ada.   

Bagaimana penerapan penggabungan standar akuntansi khusus BLU, apakah UB 

sudah mengarah ke sana? 

Terkait penggabungan tersebut bukanlah wewenang UB, hal tersebut merupakan 

wewenangnya Kementerian Keuangan, Kemenkeu sendiri yang membuat dua pola itu, 

sebagai satker pemerintah harus melaksanakan SAP, sedangkan sebagai sakter BLU harus 

melaksanakan juga SAK, hal tersebut merupakan kewenangann dari Dirjen Perbendaharaan, 

Menteri Keuangan, sehingga kita masih berdasarkan dua pola seperti ini, tetapi mereka 

sekarang ingin menyatukan, katanya konsep tersebut akan digodok tahun 2014 ini dan 

semoga tahun 2015 ini sudah dapat diimplementasikan. Tetapi hal tersebut sekali lagi bukan 

merupakan wewenang kita, malah UB yang mengeluh kepada mereka, keluhan tersebut 

sudah kita sampaikan. 

Contoh dari pemahaman SDM yang masih kurang terkait aturan BLU itu apa saja? 

Aturan BLU yang belum dipahami misalnya saja terkait lelang, lelang atau tender itu menurut 

Perpres 200 juta, sebenarnya BLU itu boleh lebih dari itu, tetapi kita tidak berani untuk 

melanggar padahal itu ada aturannya. Ada instansi yang mengaudit kita seperti BPK, BPKP 



terkadang memasalahkan hal tersebut dan seolah-olah mereka tidak mengerti aturan BLU itu. 

Contoh lain, terkait uang, uang itu tidak boleh idol di BLU, misalnya saja UB punya uang 

150 M belum dipakai untuk bulan Jan, Feb, Mar, dan Arp baru dipakai, padahal uang tersebut 

ada, uang tersebut boleh di bunga kan. Misalkan di deposito di bank pemerintah kemudian 

diambil bunga nya. Hal tersebut belum banyak dilakukan oleh Fakultas karena pada satker 

biasa hal tersebut tidak diperbolehkan mengingat masih banyak pegawai yang menganut 

paradigma lama. Contoh lain terkait layanan, BLU itu layanannya harus prima, keuntungan 

dari BLU itu harus kembali kepada layanan, hal ini juga sering kali dilanggar, bukan untuk 

HR, misalkan saja hasil dari parkir harus kembali ke parkir yang harus lebih bagus dari 

sebelumnya. Hal tersebut untuk meningkatkan layanan bukan kemudian untuk menambah 

jumlah pegawai lagi. 

 

Kemudian penulis melanjutkan melakukan wawancara dengan pihak Keuangan UB, 

dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suhartono selaku 

Kepala Bagian Akuntansi dan Ibu Martha selaku Staf Akuntansi UB, hasil 

wawancaranya sebagai berikut: 

Bagaimana pelaksanaan PNBP di UB? Apa sajakah yang termasuk dalam PNBP itu? 

Sama kalo PNBP itu, PNBP itu terdiri dari SPP, non SPP, kontrak kerjasama, sumbangan 

hibah, kemudian pendapatan barang dan jasa lainnya, seperti unit-unit bisnis tadi, itu akun-

akun yang ada di pendapatan kita, itu saja. Akun-akun itu saja yang ada kalo masalah 

pendapatannya. PNBP terdiri dari: 

1. SPP dan non SPP 

2. Kontrak kerjasama 

3. Sumbangan hibah 

4. Unit-unit bisnis (jasa giro) 

Itulah yang disebut dengan pendapatan PNBP. 

Kalau APBN kan terkait alokasi dana APBN, termasuk di dalamnya pinjaman luar negeri. 

APBN terdiri dari rupiah murni dan pendamping termasuk pinjaman luar negeri tadi. Tetapi 

hanya boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya HAPEC (percepatan 

pendidikan dokter). 

Bagaimana terkait proses bisnis di UB? 

Pendapatan kita dari SPP dan non SPP, kalo SPP kan sudah jelas, yang non SPP-nya itu kan 

terdiri dari unit-unit bisnis itu kan, jadi pendapatan kita itu terdiri dari pendapatan pendidikan 

kemudian pendapatan kontrak kerjasama, kemudian sumbangan hibah kemudian sama jasa 



giro sama unit-unit bisnis, lima itu yang menjadi sumber pendapatan Brawijaya. Kemudian 

kalo proses bisnisnya ya mengikuti alur, proses pendapatan apa proses pelaporannya? Kalo 

SPP tadi ya mahasiswa kan, sama non SPP, terus yang kontrak kerjasama, kontrak kerjasama 

ini adalah penelitian-penelitian yang itu dilakukan baik dengan instansi maupun perorangan 

atas nama UB. Kemudian ada sumbangan hibah, sumbangan baik itu dari lembaga 

pemerintah maupun dari swasta yang kita terima kemudian juga dari IOM, orang tua 

mahasiswa juga ada untuk yang mahasiswa lama, untuk mahasiswa yang baru kan sudah 

tidak ada. Kemudian sama dengan unit-unit bisnis, unit bisnis kita kan ada hotel, ada griya, 

ada travel, kemudian ada sport center, UB press itu kan juga ada.  

Terkait pelaporan keuangan sama pelaporan operasionalnya? 

Pelaporan keuangannya kita membuat pelaporan dengan 2 sistem mas, sistem SAK sama 

sistem SAP, kalo SAP kita menggunakan sistem aplikasi SAI (Sistem Akuntansi Instansi) 

dan ini dilakukan rekon dengan KPPN malang setiap bulan setiap transaksi harus direkon, 

kondisinya benar atau tidak, tetap harus direkon. Kemudian SAK, kita mengikuti peraturan 

SAK umum karena di SAP sementara ini kan masih basic-nya itu menuju akrual sedangkan 

SAK-nya sudah akrual jadi kita menggabungkan itu dan itu kita lakukan juga, SAK sama 

SAP berjalan. 

Pendapat audit eksternal bagaimana? 

Audit eksternal kita pakai KAP, biasanya KAP yang sudah mendapatkan lisensi dari BPK 

kan, yang masih terbit lisensinya, kemudian kita lelang karena nilai kita itu besar, di neraca 

kita aset ikta sekitar 3 trilyun, nah kalo 2 trilyun itu biaya KAP-nya kan berapa persen itu, 

misal saja 5% saja sudah 300-an kan, kalo pengadaan 300 itu harus mengikuti proses 

pengadaan barang dan jasa Kepres 80, ya jadi dilelang. 

Terkait UKT Brawijaya? 

UKT kita sudah melaksanakan mulai tahun kemarin, dan kita sudah mendapatkan SK 

Menteri yang sudah ditetapkan SK Menterinya, UKT yang kita terima kemarin sudah 

berjalan untuk mahasiswa tahun 2013 dan kita itu menghitung unit cost masing-masing 

program studi, ketemunya berapa kemudian dituangkan dalam UKT, tetapi UKT-nya masih 

mengenal UKT proporsional artinya bahwa UKT itu masih ada berdasarkan ketegori, 

kategori satu sampai lima, kategori satu itu sekitar 500 ribu, kategori dua sekitar 1 juta, baru 

kategori tiga sesuai dengan unit cost yang kita buat, jadi mungkin bisa juga UKT itu bagi 

yang tidak mampu itu ya itu akan dikategori satu, dua, tetapi bagi yang mampu yang masuk 

kategori lima, jadi nanti ada semacam subsidi silang, yang mampu ya harus membayar sesuai 



kemampuannya tetapi yang tidak mampu karena dia berprestasi ya dikasih keringanan, itu 

UKT. 

Kendala-kendala di bagian keuangan UB? 

Kendalanya itu ada beberapa, misalnya saja sistem akuntansi yang belum sama yang SAP 

yang masih menggunakan kas menuju akrual, sedangkan SAK yang sudah menggunakan 

SAK, pasti kan sangat tidak cocok, yang kedua belum regulasi tentang pinjaman atau utang 

itu masih dibatasi. 

Solusinya? 

Kalo untuk mengatasi perbedaan SAP dan SAK kita menggunakan jurnal penyesuaian, tetapi 

untuk SAK kita belum membangun karena khawatir sistem yang akan kami buat nanti akan 

mubadzir, karena pemerintah juga akan terus menggalakan sistem akuntansi yang satu untuk 

semua, jadi semua nanti akan berbasis pada akrual semua, dan itu akan dilakukan pada tahun 

ini, melalui SPAN dan SAKTI itu sudah semua akrual, basis kas sudah tidak ada semua 

sudah akrual. Nah nanti kedepan itu kita menggunakan itu apa tidak kita juga kurang tahu. 

Apakah SPAN dan SAKTI sudah mengadopsi ketentuan BLU apabelum nanti kita lihat 

perkembangannya jadi sementara sistem akuntansi kita memang belum disetujui oleh 

kemendikbud dikarenakan struktur OTK yang belum jelas karena masih ada perubahan, kita 

menunggu itu. 

Perjalanan UB Menuju BLU 

Kita kan ditetapkan pada tahun 2008 pada 28 November, penetapan UB sabagai satker BLU 

oleh Kementerian Keuangan. Sejak saat itulah kita melakukan aturan main sesuai dengan 

standarnya PK-BLU. 

Konsekuensi Menjadi BLU 

Menggunakan 2 sistem akuntansi, SAP dan SAK. Dan dilakukan oleh audit eksternal seperti 

KAP. Kalo internal itu BPK, irjen, itu kan sudah wajib. Ditambah lagi KAP karena satker 

BLU wajib KAP. Karena persyaratan disitu bunyinya seperti itu. Konsekuensinya ya harus 

diperiksa oleh KAP. Kita sudah melakukan KAP 3 tahun berturut-turut kita WTP 2010, 2011, 

2012.  

PP 71 sudah diterapkan di UB, kalau SAP berdasarkan PP 67. 

Baru nanti tahun 2015 SPAN dan SAKTI seluruh satker menggunakan akrual. 

Hambatan 

Terkait dengan sistem akuntansinya, kita disarankan untuk membuat sistem akuntansi sendiri, 

nah kalau kita membuat itu. 

 



Isi laporan sebelum dan sesudah BLU apa ada perbedaan? 

Sebelum BLU kan kita pakai SAP setelah itu kita to acrual, nah itu aja bedanya. 

Komponennya ada perbedaan terutama untuk pendapatan dan belanja satker, kode akunnya. 

Itu termasuk dalam konsekuensi juga tetapi sudah diwadahi itu akun-akunnya itu oleh PMK 

dan badan akun standar, PMK no. 91 tentang badan akun standar. 

Pola pikir karyawan yang belum bisa beradaptasi dengan BLU 

Nah, SDM itu yang konsekuensinya memang kemarin itu membentuk satu bagian unit 

akuntansi jadi ada bagian akuntansi dengan adanya kita ditetapkan sebagai satker BLU 

otomatis kita merubah struktur organisasinya dimana di biro keuangan itu dulu kan ada 2 

kemarin, ada bagian perencanaan, pelaksanaan anggaran kemudian pelaporan, nah pelaporan 

inilah yang sekarang disebut bagian akuntansi yang mana bagian akuntansi ini kebanyakan 

yang ada disini adalah alumni akuntansi UB semua. Idealnya begitu, sehingga bila nanti 

diterapkan misalnya full acrual maka sudah tidak ada kendala. 

Berdasarkan penjelasan Ibu Martha adalah sebagai berikut: 

Sistem Akuntansi BLU UB itu apa saja? 

Kalo di Brawijaya kan ada 2 laporan ya, laporan yang menggunakan standar akuntansi 

keuangan dan SAP, tetapi bukti transaksinya tetap sama. Misalnya kalo SAK ada transaksi itu 

langsung dicatat tetapi kalo SAP dari bukti transaksi ini disahkan dulu ke KPPN kemudian 

keluar SP2D baru kita catet. Intinya SAP itu nunggu pengesahan dari KPPN, tetapi kalo SAK 

apapun yang terjadi udah disahkan apa belum tetap dicatat sebagai SAK. 

Terkait pelaporan Operasionalnya? 

Ini maksudnya belanja sama pendapatan ya? Ya sama, jadi misalnya pendapatan ya, kan kita 

punya 2 bendahara, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Kalo semua 

penerimaan pasti masuk rekeningnya rektor yang penerimaan itu sedangkan bendahara 

pengeluaran misalnya saja dapet uang dari bendahara penerima. Nanti bukti transaksinya ini 

baru kami catat. Penerimaan kami lewat rekening koran penerima itu juga kami catat. 


