
aya sangat berterimakasih Sdiberi kesempatan turut 
mengelola Unpad saat di 

penghujung Satuan Kerja 
Pemerintah, periode Badan 
Layanan Umum, hingga 
mengawali PTN Badan Hukum. Di 
awal menerima Amanah 
membantu Rektor Ganjar Kurnia 
tanggal 9 Januari 2009, saya 
prak�s belum mengenal dapur 
Unpad. Saat itu berlangsung 
transisi Unpad sebagai satuan 
kerja pemerintah menjadi Badan 
Layanan Umum. Saat mengakhiri 
tugas di akhir September 2015, 
adalah saat penerapan PTN 
Badan Hukum. Beruntung bisa 
mengenali tata kelola pada ke�ga 
status kelembagaan Unpad.

Menghadapi kemajuan beberapa 
PTN lain, tercambuk tekad untuk 
all out membantu Rektor 
mewujudkan kemajuan Unpad 
dan keberlanjutannya. Bidang 
tugas hingga April 2012 adalah 
memimpin penyelenggaraan 

pendukungan pendidikan atau 
is�lah saya memimpin dapur 
Unpad untuk mengelola 
sumberdaya melipu� pegawai, 
sarana prasarana, dan keuangan 
serta pendukungan kelancaran 
proses; bidang kerjanya pada 
waktu itu dikenali sebagai bidang 
administrasi umum. Target kerja 
yaitu mengkoordinasikan 
penggunaan sumberdaya dan 
pengawalan terwujudnya 
pemanfaatan sumberdaya yang 
efisien, dan proses 
penyelenggaraan pendidikan di 
Unpad yang bertanggung jawab. 

Memasuki masa jabatan kedua 
pada 16 April 2012 mengiku� 
Rektor Ganjar Kurnia melanjutkan 
jabatan Rektor, saya mendapat 
penyesuaian bidang tugas. Bidang 
perencanaan menjadi arah dan 
penjabaran program kerja dengan 
sasaran kinerja ins�tusi dan unit 
kerja yang ditargetkan dan 
disepaka�. Penyusunan 
perencanaan bertujuan untuk 

menjamin integrasi, sinkronikasi, 
koordinasi, dan menjamin 
penggunaan sumber daya yang 
efisien dan efek�f. Penajaman 
perencanaan dilakukan berbekal 
evaluasi atas realisasi 
pelaksanaan program, kegiatan 
dan anggaran tahunan. Secara 
berkala tahunan dilakukan 
evaluasi atas keberhasilan dan 
ke�dak berhasilan capaian se�ap 
sasaran kinerja yang ditargetkan. 
Kinerja Rektor termasuk Wakil 
Rektor dievaluasi berdasarkan 
kontrak kerja Rektor dengan 
Kementrian. 

Prinsip dasar pengelolaan sumber 
daya selama enam tahun 
belakangan yaitu, pertama, 
efficient resources, 
memaksimalkan hasil 
menggunakan sumberdaya yang 
�dak boros atau meningkatkan 
hasil dengan tambahan 
sumberdaya yang minimal. 
Konsep dan praktek baik itu 
dikenal secara universal sebagai 
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increasing returns to scale. Hal itu 
dilakukan demi tujuan 
terjaminnya kelangsungan, 
ekspansi, dan keberlanjutan 
kemajuan Unpad. Prinsip kedua 
adalah bertanggung jawab, yang 
dikerjakan oleh individu dan 
pimpinan harus terukur hasilnya, 
dapat dibuk�kan, dan �dak 
menyisakan masalah untuk pihak 
lain. Data dan pelaporan menjadi 
indikator pertanggung jawaban 
dan akuntabilitas. Konsep dan 
praktek baik itu di korporasi 
dikenal sebagai accoun�bility and 
trust. Pendekatan yang dilakukan 
adalah bekerja atas dasar standar 
dan sistem. 

Saat tahun 2009-2010 Rektor 
meremote kegiatan kampus 
Ja�nangor dari kampus Dipa� 
ukur dirin�s integrasi kegiatan 
berbasis mahasiswa 
menggunakan sistem informasi, 
teknologi dan komunikasi (TIK) 
bidang akademik. Registrasi 
berbasis TIK. Pooling dana baik 
sumber mahasiswa maupun non 
mahasiswa menggunakan TIK 
berbasis mul� bank. Kebijakan 
pendanaan dan belanja 

seluruhnya on budget agar 
memudahkan membangun 
akuntabilitas dan kepercayaan. 
Pimpinan saat itu memanfaatkan 
fleksibilitas dalam pengelolaan 
keuangan namun wajib 
mematuhi peraturan keuangan 
negara menuntut kemampuan 
manajerial yang prima dari 
semua jajaran pejabat 
universitas.

Sejak 2011 saya menyaksikan 
kerja keras Rektor dalam 
penerapan TIK untuk integrasi 
bidang akademik, kepegawaian 
dan keuangan. Tersenggal senggal 
pada awalnya karena terlanjur 
terbangun pulau-pulau TIK. 
Namun kerja �m dilakukan untuk 
penyempurnaan se�ap tahunnya 
hingga pertengahan tahun 2015 
dapat diterapkan Sistem 
Informasi Administrasi Terpadu 
(SIAT) yang sudah 
mengintegrasikan bidang 
akademik, bidang kepegawaian 
dan bidang keuangan. Integrasi 
dengan bidang keuangan 
terutama pembayaran 
remunerasi. Sedangkan integrasi 
dengan bidang kepegawaian 

karena sebagai filing perjalanan 
kinerja individu. Status 
penyempurnaan SIAT mutlak 
dilanjutkan karena saat ini baru 
70% sempurna. Hikmah 
penerapan TIK adalah 
mengeliminasi intervensi 
personal dan menegakan standar 
operasional.

Pengelolaan keuangan telah 
menggunakan standar dan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Kepatuhan pejabat 
keuangan menjadi mutlak 
dilakukan agar �dak terjadi 
penyimpangan dan risiko freud. 
Pengembangan mutu 
pengelolaan keuangan 
menggunakan konsep, 
pengetahuan dan teknologi 
informasi untuk menjamin 
kualitas penyelenggaraan dan 
pelaporan keuangan. Audit 
eksternal oleh kantor akuntan 
publik independen menghasilkan 
opini wajar tanpa pengecualian 
sejak tahun 2011. Sistem 
informasi keuangan telah 
dibangun dan saat ini 
memerlukan bridging agar 
terkoneksi dengan SIAT.  
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Mengapa sistem informasi 
keuangan dikembangkan 
terpisah? Laporan keuangan yang 
harus dibuat dua pelaporan yaitu 
berdasarkan SAP (Standar 
Akuntansi Pemerintah) 
berdasarkan pada cash atau cash 
toward accrual dan SAK (Standar 
Akuntansi Keuangan) 
berdasarkan acrual yang 
mengakibatkan perlu membuat 
penyesuaian yang sifatnya selalu 
berubah se�ap tahunnya.  
Tambahan, laporan keuangan BLU 
Unpad harus dikonsolidasikan 
dengan laporan keuangan 
Kementerian. 

Penguatan proses 
penyelenggaraan pendidikan di 
Unpad sejak tahun 2013 pasca 
pembaruan Organisasi dan Tata 
Kerja menuntut upda�ng data 
dan sta�s�k Unpad menjadi 
sangat pen�ng. Dengan 
penguatan bagian data maka 
pasokan data ke ins�tusi 
eksternal menjadi lancar 
sehingga posisi dan ra�ng Unpad 
di level nasional dan 
internasional semakin tahun 
semakin meningkat.   

Ketersediaan data potret capaian 
kinerja  diudate secara berkala 
menggunakan teknologi dan 
sistem informasi. 

Penerapan tata kelola 
pengelolaan sumberdaya di 
Unpad sudah dirin�s berbasis 
pengetahuan, konsep dan 
benchmarking yang universal 
serta membangun sistem 
menggunakan alat dukung TIK 
menandai penerapan 'knowledge 
governance' oleh pimpinan 
Unpad. Pengembangan sistem 
dan teknologi informasi 
disesuaikan dengan kondisi dan 
atmosfir Unpad dan 
memperha�kan hasil evaluasi 
atas praktek yang sudah 
dijalankan. Tata kelola yang baik 
(good governance) mengawal 
proses berjalan baik sehingga 
menjamin dihasilkannya output, 
outcome dan capaian atas target 
kinerja sehingga terjamin 
peningkatan kinerja Unpad di 
�ngkat nasional dan 
internasional. Pertengahan Tahun 
2013 dimulai mengembangkan 
sistem insen�f sebagai apresiasi 
pencapaian kinerja oleh civitas 

akademika. Bulan Oktober 2014, 
Unpad resmi mempunyai 
legalisasi sistem remunerasi 
untuk mengatur sendiri sistem 
insen�f untuk pegawai dan 
pimpinan dalam rangka 
meningkatkan capaian kinerja 
terbaiknya. Sistem remunerasi 
dibangun dan dikembangkan 
untuk mendukung tata kelola 
kinerja individu pejabat, 
pengawai dan lembaga.

Saya mengiku� perjalanan Unpad 
melewa� transisi sistem manual 
dan parsial menjadi sistem yang 
mengintegrasikan semua bidang 
tugas. Efek�vitas sistem tata 
kelola, menurut saya, 
membutuhkan 4 (empat) pilar 
yaitu:

· Sistem insen�f, bukan hanya 
insen�f finansial namun 
insen�f ins�tusional yang 
memberikan peluang 
par�sipasi seluruh individu di 
Unpad untuk ekspose kinerja 
terbaiknya secara efisien,

· Arus Knowledge seluruh 
pimpinan dan individu 
pegawai harus terbaharui 
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sesuai tuntutan 
perkembangan jaman,

· Berjalannya inovasi yang 
harus memperhitungkan 
benefit-cost akan efek�f 
untuk peningkatan kinerja 
lembaga,

· Infrastruktur teknologi 
informasi yang update dan 
pembiasaan penggunaannya 
dalam proses kerja.

Kendala yang dihadapi dan 
menghambat percepatan 
pembangunan empat pilar 
tersebut adalah:

· Variabilitas etos kerja dan 
kinerja individu,

· Perbedaan pengetahuan dan 
standar pengelolaan 
pimpinan sebagai leader dan 
tenaga kependidikan,

· praktek perhitungan benefit-
cost untuk se�ap program 
inovasi belum dikembangkan 
dengan standardisasi terukur,

· Kampus yang luas dan 
berjarak membutuhkan 
penyediaan dan upgrading 
infrastruktur teknologi.

Masalah struktural yang dihadapi 
adalah belum efek�fnya 
upgrading pengetahuan dan 
kompetensi tenaga kependidikan 
dan juga pejabat pengelola. 
Dosen yang menjadi pimpinan 
dalam waktu tertentu dan bukan 
karir mengalami kesulitan di awal 
menjabat saat menakar 
pengetahuan dan kompetensi di 
dalam bidang tugasnya. Belum 
lagi, etos kerja para pegawai baik 
dosen dan tenaga kependidikan 
yang belum sama. Produk�vitas 
sejumlah individu menjadi sangat 
menonjol namun sejumlah 
individu lainnya belum 
menunjukan kinerja terbaiknya.

Mengatasi kendala dan masalah 
tersebut, memerlukan program 
pela�han yang barangkali harus 
dengan pendekatan yang cocok 
dengan budaya Unpad. Shorcut 
yang pernah dilakukan adalah 
dengan menetapkan target 
kinerja di bidang SDM yang �nggi 
agar seluruh program terkait 
mendukung percepatan mutu 
SDM. 

Dalam hal pengelolaan 
sumberdaya dana digunakan 

prinsip alokasi dan kontribusi. 
Salah satu indikator yang 
digunakan adalah alokasi PNBP 
dan Rupiah Murni 
memperha�kan kontribusi kinerja 
keuangan dan capaian kinerja 
akademik se�ap unit kerja. Saya 
mengis�lahkan sebagai 
penganggaran berbasis kinerja 
menggunakan  bauran 
pendanaan PNBP dan Rupiah 
Murni BOPTN. Instrumen alokasi 
anggaran ini bertujuan 
membangun sistem insen�f 
finansial mendorong peningkatan 
kinerja keuangan bidang non 
tui�on sekaligus mengurangi 
kesenjangan kemampuan PNBP 
antar fakultas. Fakultas diberikan 
peluang inovasi menggunakan 
alokasi anggaran PNBP dan 
BOPTN yang disepaka� bersama. 
Universitas mengambil alih 
tanggung jawab pembangunan 
in�rastruktur publik termasuk 
infrastruktur TIK yang kita syukuri 
akan memadai di akhir tahun 
2015 ini melalui pembiayaan 
Rupiah Murni dan IDB.

Pengelolaan proses berbasis 
knowledge dan dukungan TIK 
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bersifat non akademik semata 
mendukung penyelenggaraan 
akademik, telah dijalankan 
dengan membaurkan kegiatan  
penetapan target kinerja, 
perencanaan program untuk 
mencapai target kinerja, 
penganggaran berbasis kinerja, 
dan evaluasinya secara top-down 
dan bo�om-up. Ruang inovasi di 
level unit kerja dan individu 
menjadi terbuka melengkapi 
program stratejik universitas. 
Op�malisasi anggaran Unpad 
yang nilainya lebih dari 1 Triliun 
rupiah per-tahun memerlukan 
upda�ng pengetahuan dan 
standar kelola yang baik agar 
terjamin efek�vitas,  efisiensi, 
clean dan clear.

Pengembangan sistem insen�f 
telah menghasilkan legalisasi 
pemerintah atas sistem 
Remunerasi Unpad untuk pejabat 
pengelola, pegawai dosen dan 
pegawai tenaga kependidikan 
serta Dewan Pengawas. Pijakan 
konsep menggunakan standar 
praktek di korporasi dan 
benchmarking universitas yang 
lebih maju. Struktur penghasilan 
dibagi atas yang bersifat tetap 

bulanan dan yang bersifat 
variabel berupa insen�f atas 
capaian kinerja. Telah diambil 
kebijakan untuk meningkatkan 
penghasilan tetap (fixed salary) 
dengan menambahkan gaji BLU 
diatas gaji rupiah murni PNS. 
Khusus penghasilan tambahan 
individu (variable income) berupa 
insen�f harus dikaitkan dengan 
capaian kinerja individu. Konsep 
ini seper�nya barang baru untuk 
pimpinan maupun pegawai. 

Belum setahun masa penerapan 
remunerasi karenanya penerapan 
remunerasi sehingga tahun 2015 
bersifat transisi. Perlu 
pembudayaan kepada se�ap 
individu terutama forumula 
penghasilan tambahan berupa 
insen�f yang berbasis capaian 
kinerja individu. Untuk 
transparansi dan akuntabilitas, 
implementasi Remunerasi telah 
didukung oleh integrasinya dalam 
SIAT. Banyak dari kita berharap 
penghasilan tambahan dapat 
di�ngkatkan, dan jawabannya 
sangat mudah yaitu jika PNBP 
atau dana masyarakat mampu 
diperoleh lebih besar lagi dan 
determinannya dari peningkatan 

kinerja individu dan lembaga.

Babak pen�ng perjalanan 
kemajuan Unpad selanjutnya 
adalah transformasi menjadi PTN 
badan hukum. Apa alasan 
memberikan amanat tersebut? 
Kemajuan Unpad ditandai dengan 
masuknya dalam 10 besar 
perguruan �nggi terbaik di 
Indonesia versi penilaian Dik�. 
Akumulasi kinerja akademik dan 
non akademik hingga akhir tahun 
2013 mengkategorikan Unpad 
pada posisi ke-9. Prestasi inilah 
memunculkan amanat 
pemerintah menjadikan Unpad 
bertransformasi menjadi PTN BH 
(Badan Hukum).  

Kinerja lembaga yang bersifat 
agregat yang merupakan 
outcome atas program kerja 
aspek akademik dan non 
akademik termasuk tata kelola 
diperoleh atas pengakuan pihak 
eksternal seper� perangkingan 
oleh Dik� dan QS star. Masih 
dalam statusnya sebagai Unpad 
BLU, Dik�  memberikan 
perangkingan menggunakan data 
hingga akhir tahun 2014 yaitu 
pada posisi ke-7. Posisi ini 
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meningkat dibandingkan posisi 
hingga akhir 2013 yaitu posisi ke-
9. Ranking QS star juga membaik 
yaitu posisi ke-161di Asia 
menggunakan data kinerja hingga 
Maret 2015. Versi QS star, posisi 
Unpad di nasional berada pada 
peringkat ke-5, mencatat kinerja 
riset dan internasionalisasi yang 
meningkat. Apresiasi khusus 
untuk prestasi Rektor Ganjar 
Kurnia dan seluruh civitas 
akademika Unpad. Terbersit, 
sayapun rasanya mempunyai 
kontribusi pada perjalanan 
kemajuan Unpad. Yakin 

seharusnya setelah PTN BH, 
kemajuan Unpad harus lebih 
berdampak. Kita menan�kan 
Unpad yang semakin maju di 
tahun-tahun mendatang. 
Terimakasih kepada Rektor Tri 
Hanggono Ahmad yang telah 
memberi kesempatan 
bekerjasama selama hampir 6 
(enam) bulan pada awal 
implementasi tata kelola Unpad 
PTN BH.

Ë�Ë�Ë�Ë�Ë
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PERENCANAAN, PENGANGGARAN, & KINERJA INSTITUSI

istem perencanaan yang Sdiadopsi oleh BLU Unpad 

telah di tuangkan dalam 

Rencana Strategis (Renstra) lima 

tahunan dan Rencana Bisnis dan 

Anggaran (RBA) tahunan. RBA 

termasuk RKA (rencan kerja dan 

anggaran) dibahas dan disahkan 

oleh Dewan Pengawas sebagai 

wujud implementasi check and 

balances agar organisasi berjalan 

sehat dan objek�f. 

PNBP adalah sumberdaya dana 

melengkapi dana rupiah murni 

yang diberikan pemerintah. 

Se�ap tahunnya dipangkan target 

besaran dan komposisi PNBP 

tu��on, PNBP non tui�on dan 

rupiah murni. Senangnya jika 

bulan November target PNBP 

dapat tercapai. Menjadi cemas 

jika PNBP non tui�on terealisasi 

dibawah target. Karena porsi 

PNBP non tui�on yang lambat 

meningkat maka dianut praktek  

pengelolaan sumberdaya PNBP 

tui�on dari mahasiswa secara 

efisien.

Perencanaan oleh universitas dan 

fakultas/program pascasarjana 

memperha�kan alokasi anggaran 

baik sumber PNBP dan rupiah 

murni. Belajar dari sistem alokasi 

PNBP yang sudah dijalankan sejak 

Rektor Himendra Wargahadibrata 

yaitu rata-rata 25% PNBP tui�on 

untuk alokasi universitas maka di 

era Rektor Ganjar Kurnia 

menyempurnakannya dengan 

balancing dari alokasi Rupiah 

Murni termasuk BOPTN untuk 

alokasi fakultas yang dianggap 

kurang mencukupi. Penetepan 

alokasi anggaran dari kedua 

sumber tersebut sekaligus 

memudahkan pengendalian oleh 

Rektor dan pimpinan lainnya, 

sekaligus sebagai ruang kreasi 

dan otonomi akademik oleh 

pimpinan unit kerja. Bersamaan 

dengan itu, direc�on dari Rektor 

tetap menjadi pijakan dengan 

penuangannya dalam target 

kinerja berupa target IKU (kinerja 

utama) dan IKK (kinerja kegiatan). 

Penyusunan Rencana Bisnis dan 

Anggaran (RBA) sejak Tahun 2010 

mensyaratkan target IKU dan IKK 

di tetapkan setahun sebelumnya 

dan di distribusikan ke semua 

unit kerja serta di komitmenkan 

kepada Kementrian. Alokasi 

anggaran membuka ruang inovasi 

unit kerja melengkapi program 

bersama dalam merealisasikan 

target IKU dan IKK universitas.

Evaluasi atas ketercapaian IKU 

dan IKK oleh Kementrian 

Pendidikan Nasional dan 

Kementrian Keuangan menjadi 

dasar kementrian memberikan 

raport Unpad se�ap tahun. 

Raport yang semakin baik dapat 

di cek dari data yang 

dipublikasikan oleh eksternal 

seper� Simlibtamas Dik�, 

Direktorat BLU Kementerian 

Keuangan, dan QS star. Jadi, 

Lesson Learned #1
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penetapan alokasi anggaran 

mendanai program menggunakan 

sumber PNBP dan Rupiah Murni, 

dikaitkan dengan target IKU dan 

IKK, serta proses penetapan 

perencanaan berdasarkan bauran 

top-down dan bo�om up 

merupakan kerangka disain 

pengembangan Unpad sesuai 

Renstra. Praktek dan pengalaman 

tersebut kerap menjadi 

menyenangkan saat perguruan 

�nggi lain merujuk sistem 

perencanaan Unpad tersebut.

HAL-HAL BAIK

Proses perencanaan BLU unpad 

efek�f sejak 2011 

mengkombinasikan top-down 

dan bo�om-up planning. Target 

kinerja IKU yang bersifat stratejik 

kementrian dan universitas 

dialokasikan ke bawah atau top-

down terutama bidang peneli�an 

dan pengabdian pada 

masyarakat. Penetapan target IKK 

universitas bidang pendidikan 

dan pengajaran lebih bersifat 

bo�om-up. Program disusun dan 

ditetapkan untuk mencapai 

target kinerja yang telah 

ditetapkan dan disepaka�. 

Realisasi program dan anggaran 

dipantau melalui output dan 

outcome yang dihasilkan dan 

bukan sekedar asal kegiatannya 

dijalankan. Anggaran disusun 

memperha�kan output dan 

outcome dari program yang akan 

dikerjakan dan mengkaitkan pada 

target kinerja yang ditetapkan. 

Monitoring dan evaluasi oleh 

pimpinan harus dilakukan 

terhadap proses pelaksanaan dan 

hasilnya.

Rencanakan apa yang 

akan dikerjakan dan 

Kerjakan apa yang telah 

direncanakan  adalah 

jalan membangun 

komitmen individu dan 

lembaga

Dokumen perencanaan tahunan 

adalah RBA universitas termasuk 

RBA fakultas yang juga memuat 

Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA). Se�ap tahun penyelesaian 

RBA dan RKA mengiku� jadwal 

penyusunan DIPA kementrian. 

Penganggaran program 

memperha�kan sumber 

pendanaan Rupiah Murni dan 

PNBP. Surplus yang merupakan 

saldo awal tahunan dengan 

sengaja di rencanakan untuk 

tujuan likuiditas 3 bulan di awal 

tahun. Mengapa likuiditas 

direncanakan? Dana masuk yang 

lebih banyak di awal tahun ajaran 

baru sekitar bulan Agustus 

merupakan alasan pencadangan 

likuiditas. Juga alasan seringnya 

di awal tahun mengalami 

keterlambatan pencairan dana 

Rupiah Murni terutama untuk 

kegiatan operasional, penyaluran 

beasiswa dosen dan mahasiswa, 

dan program pen�ng lainnya.

Jaminan 

keberlangsungan dan 

keberlanjutan tertuang 

melalui perencanaan 

likuiditas keuangan 

berupa saldo awal tahun

HAL-HAL YANG DISEMPURNAKAN

Sistem perencanaan dan 

penganggaran tentu bersifat 

dinamis disesuaikan dengan 
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agenda pengembangan Unpad. 

PNBP yang menjadi sumber 

pendanaan, kualitasnya perlu 

diperbaiki dengan penajaman 

program untuk peningkatan PNBP 

non tui�on berbasis kerjasama 

peneli�an dan pengabdian pada 

masyarakat maupun usaha. 

Porsinya saat ini �dak lebih dari 

12% mempunyai peluang 

meningkat. Semangatnya, porsi 

tersebut bisa melewa� 33%. 

Sekalipun prosedur pencatatan 

dana kerjasama sudah melalui 

virtual account agar cepat 

dikenali dan dicairkan namun 

frekuensinya belum banyak rela�f 

dibandingkan dengan level 

Unpad. Usaha lain, perin�san 

pengumpulan dana abadi untuk 

PTN BH Unpad menjadi prioritas. 

Pancingan untuk pihak eksternal 

menjadi donatur dana abadi 

dengan membentuk dana abadi 

awal dari penyisihan surplus 

pernah menjadi kebijakan Rektor.

Program peningkatan 
PNBP non tui�on perlu 

diefek��an

Pelaksanaan perencanaan �dak 

lain adalah pelaksanaan program 

dan realisasi anggaran. Revisi 

perencanaan dan anggaran 

diperlukan namun frekuensi dan 

jadwalnya perlu ditetapkan agar 

pelaksana mempunyai kejelasan 

dan kepas�an termasuk untuk 

pengendalian internal bidang 

keuangan. Maksud revisi 

perencanaan dan anggaran �dak 

lain untuk memas�kan target 

kinerja dapat tercapai dengan 

menggunakan sumberdaya yang 

efisien.

Prinsip merealisasikan 
target kinerja dengan 

menggunakan 
sumberdaya yang efek�f 

dan efisien harus 
menjadi budaya kerja 

Penetapan anggaran setelah 

ditetapkan program program 

yang menjadi perencanaan 

sebaiknya segera disampaikan ke 

pengelola keuangan guna 

percepatan pertanggung jawaban 

keuangan dalam rangka 

pelaporan keuangan yang 

berkualitas. Saat ini, revisi 

anggaran kerap memerlukan 

waktu cukup lama untuk diterima 

oleh pengelola keuangan.

Ë�Ë�Ë�Ë�Ë
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KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN 
Lesson Learned #2

ejak 2009, Unpad telah taat Spada peraturan yang 

mewajibkan untuk 

mencatatkan semua penerimaan 

menjadi PNBP dan tercatat dalam 

laporan keuangan. Penerimaan 

PNBP pada tahun 2008 sebesar 

Rp. 405,5 Miliar 391,8 Miliar 

meningkat menjadi Rp.480,9 

Miliar pada tahun laporan 2014. 

Peningkatan PNBP kurang 

progresif karena dominasinya 

yaitu 77,8 % bersumber dari 

mahasiswa. 

Pendapatan Unpad sebagai BLU 

selama tahun 2009-2014 selain 

dari PNBP juga dari pemerintah 

berupa rupiah murni. Struktur 

total pendapatan sesuai laporan 

keuangan audited tahun 2014 

terdiri atas 40,9 % sumber dari 

mahasiswa (PNBP) ; 47,1 % dari 

pemerintah (rupiah murni); dan 

12 % dari kerjasama dan usaha 

lainnya (PNBP). Hal ini 

menunjukkan bahwa pendanaan 

Unpad masih bergantung pada 

pemerintah dan mahasiswa. 

Idealnya porsi pendapatan 

mahasiswa ke angka 33% seper� 

amanat undang-undang. 

Peningkatan porsi dana 

pemerintah sejak tahun 2012 

karena program pemberian 

Bantuan Operasional Perguruan 

Tinggi Negeri (BOPTN) 

mengimbangi regulasi 

pemberlakuan Uang Kuliah 

Tunggal (UKT) yang diatur oleh 

pemerintah. Perin�san 

meningkatan dana kerjasama 

riset sudah dilakukan namun 

porsinya belum besar sehingga 

belum mencirikan sebagai 

universitas riset.

Dari sisi belanja, komponen 

belanja pegawai mendapat porsi 

terbesar mengingat karakteris�k 

bisnis sebagai layanan 

pendidikan. Gangguan terhadap 

pencairan rencana belanja 

pernah dialami pada tahun 2013 

saat DIPA Unpad dan PTN lain 

mengalami blokir dari 

Kementerian Keuangan akibat 

pemberlakuan standar biaya oleh 

pemerintah. Akibatnya terjadi 

gangguan terhadap op�malisasi 

pengelolaan keuangan termasuk 

belanja pada tahun 2013. Hikmah 

kejadian tersebut mendorong 

komitmen pimpinan universitas 

untuk an�sipasi terhadap 

terbitnya regulasi di bidang 

keuangan negara mengingat 

mekanisme pendanaan dan 

belanja Unpad harus 

memperha�kan regulasi 

tersebut. Salah satu komitmen 

pimpinan untuk mengurangi 

risiko atas regulasi keuangan 

negara, yaitu perjuangan 

mendapatkan legalisasi belanja 

pegawai. Bersukur, sejak 

pertengahan tahun 2014, 

legalisasi belanja pegawai PNS 

Unpad diatur melalui sistem 

remunerasi menggunakan PMK RI 
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Nomor 512/KMK. 05/2014 yang 

terbit pada bulan Oktober 2014. 

Tentu saja, penerapan 

remunerasi harus 

memperha�kan praktek baik 

belanja pegawai yang selama ini 

namun telah memasukan filosofi 

dikaitkan pengelolaan kinerja 

individu dan orientasi 

peningkatan penghasilan 

pengawai jika PNBP Unpad 

meningkat.

HAL-HAL BAIK

Regulasi pemerintah untuk 

memberlakukan Uang Kuliah 

Tunggal (UKT) untuk mahasiswa 

diploma dan S1 pada tahun 2013 

dilanjutkan penyesuaian daya 

tampung pada tahun 2014 

mengakibatkan penurunan PNBP 

tu��on pada tahun 2013 dan 

2014. Namun demikian, indeks 

tui�on per-mahasiswa 

mengalami peningkatan karena 

pertambahan jumlah mahasiswa 

yang membayar UKT. Sebelum 

UKT, mahasiswa dibebankan dana 

pengembangan yang dibayar di 

awal pendidikan namun dengan 

UKT pembayaran komponen dana 

pengembangan di distribusikan 

semesteran dalam UKT. Tabel 

berikut memperlihatkan kenaikan 

indeks tui�on pada tahun 2013 

dan 2014 menuju angka pada 

tahun 2012 (sebelum regulasi 

UKT). Unpad telah mengelola 

dengan baik atas gangguan 

penerimaan pasca UKT.

Selain praktek pengelolaan 

pendapatan yang baik, kebijakan 

Rektor lainnya yang sudah baik 

adalah komitmen membantu 

atau memberi beasiswa kepada 

mahasiswa miskin melalui 

pengumpulan dana sumbangan 

sauyunan. Kebijakan lain adalah 

pemberian beasiswa untuk anak 

kandung pegawai yang 

mempunyai prestasi akademik. 

Kebijakan lain adalah kebijakan 

penangguhan pembayaran SPP 

yang diputuskan oleh pimpinan 

Fakultas. Akibatnya, dalam 

laporan keuangan tersaji piutang 

mahasiswa. 

Mengelola risiko atas 

beban regulasi 

pemerintah secara 

cermat menjadi tugas 

pimpinan universitas 

Memenuhi azas transparansi dan 

akuntabilitas, Unpad telah 

mengusulkan penetapan tarif 

pendidikan dan non pendidikan 

kepada Kementrian Keuangan 

melalui Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan pada akhir 

tahun 2013 untuk memperkuat 
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legalisasi melalui Surat Keputusan 

Rektor. Perhitungan tarif 

pendidikan, sejak tahun 2013, 

menggunakan standar biaya 

pendidikan dengan standar 

formulasi nasional. Era ini 

merupakan tonggak transformasi 

pengelolaan keuangan 

berstandar nasional yang 

sebelumnya menggunakan 

standar internal yang diatur 

melalui keputusan Rektor. 

Kebijakan lain yang merujuk 

standar pengelolaan keuangan 

yang baik adalah pengaturan 

belanja pegawai menggunakan 

formulasi remunerasi efek�f sejak 

awal tahun 2015 .

Pendapatan BLU dari non 

mahasiswa kurang leluasa antara 

lain kendala �dak dapat 

melakukan investasi jangka 

panjang kecuali atas izin menteri 

keuangan. Pengelolaan aset 

berupa barang milik negara juga 

harus menggunakan regulasi 

Menteri Keuangan sehingga 

mengkendala op�malisasi PNBP 

berbasis aset.

Pengelolaan pendapatan dan 

belanja dilaporkan dalam laporan 

keuangan. Kualitas laporan 

keuangan dinilai baik dan 

akuntabilitas dengan 

diperolehnya opini wajar tanpa 

pengecualian sejak tahun 2011. 

Kesehatan pengelolaan keuangan 

dapat dibaca pada lampiran. 

Unpad yang sehat 

dicerminkan melalui 

pengelolaan keuangan 

yang prudent, 

berstandar, efek�f, dan 

kecukupan likuiditas 

Agenda pen�ng sebagai PTN 

badan hukum adalah melakukan 

program kerjasama di bidang 

peneli�an dan pengabdian pada 

masyarakat yang mampu 

meningkatkan PNBP sumber 

kerjasama. Rin�san program 

kerjasama untuk meningkatkan 

PNBP dari usaha lain adalah 

dengan pemanfaatan aset 

bangunan yang dialih fungsikan 

menjadi bidang usaha, seper� 

pemfungsian gedung dago 4 

menjadi training center dan hotel 

(bale A�kan), gedung banda 40 

menjadi crea�ve center dan 

inkubasi bisnis (bale motekar), 

dan gedung cisangkuy 4 menjadi 

pusat kewirausahaan (bale 

a�kan). Mitra kerjasama dengan 

bale motekar adalah PT Telkom. 

Mitra operasional Bale A�kan 

adalah Bank Mandiri. Sedangkan 

mitra operator Training center 

adalah perusahaan hasil beauty 

contest. Aset bangunan yang lagi 

dibangun di lahan kosong kampus 

Ja�nangor adalah gedung pusat 

komunitas menggunakan dana 

Rupiah Murni. Di bidang produk, 

kerjasama dengan PT Masoem 

menghasilkan air mineral 

'Cikahuripan Padjadjaran' yang 

saat ini sudah mempunyai merk 

dagang dan ijin edar dari BPOM.

HAL-HAL YANG DISEMPURNAKAN

Dalam implementasi transisi 

pengelolaan keuangan BLU 

menjadi pengelolaan keuangan 

PTN BH, perlu dikembangkan satu 

sistem keuangan yang berstandar 

SAK dan dari sisi pendanaan �dak 

bergantung hanya pada tui�on 

sumber mahasiswa saja. 

Penggalian dana kerjasama untuk 

beasiswa akan mengurangi beban 
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masyarakat. Saat era BLU, fungsi 

pengawasan sudah berjalan baik 

oleh SPI dan Dewan Pengawas, 

yang kelak akan dilakukan oleh 

Internal audit yang diarahkan 

oleh Komite Audit yang 

independen. Dengan kualitas 

penganggaran yang baik akan 

menjamin integrasi kegiatan 

pendidikan,pembelajaran, 

peneli�an dan pengabdian 

masyarakat serta kerjasama akan 

berjalan dengan baik. 

Unpad harus bisa menjaga dan 

meningkatkan mutu pendidikan 

dengan �dak menambah beban 

pendanaan dari  mahasiswa.  Di 

sisi belanja, kenaikan porsi 

belanja peneli�an dan 

pengabdian pada masyarakat 

seyogyanya bisa meningkatkan 

PNBP non tui�on yang pada 

gilirannya menjadi sumber 

pendanaan peningkatan mutu 

pendidikan. Untuk check and 

balances, selama ini, Rencana 

Kerja dan Anggaran (RKA) Unpad 

perlu tetap dipantau oleh 

masyarakat Unpad. Rektor 

selama ini  meminta persetujuan 

RKA termasuk perubahannya 

kepada Dewan Pengawas untuk 

memperoleh masukan dan 

legi�masi. Kebiasaan baik ini 

hendaknya terus dilakukan. Jika 

sebagai PTN BH, fungsi Dewan 

pengawas digan�kan oleh Majelis 

Wali Amanat (MWA). Evaluasi 

Rencana kerja dan anggaran 

hendaknya bukan berdasarkan 

penyerapan anggaran tetapi 

harus menagih output dan 

outcomes. Pelaksanaan program 

harus dievaluasi kinerjanya 

ditengah dan akhir tahun, 

sehingga mutu akan tetap 

terjaga.

Profesionalisme kerja di 

bidang keuangan telah 

mmfungsikan  sistem 

control, check and 

balances. Praktek baik 

ini harus semakin 

diefek��an di era 

pengelolaan keuangan 

PTN BH

Anggaran penerimaan dan 

belanja diharapkan dapat diiku� 

dengan pertanggungjawabannya 

agar supaya predikat WTP tetap 

terjaga. Laporan keuangan perlu 

disampaikan secara teratur 

kepada publik sebagai bentuk 

akuntabilitas. Laporan Unpad 

saat ini melipu� laporan 

manajemen, keuangan dan 

akademik. Akuntabilitas Laporan 

Keuangan Unpad melipu� neraca, 

laporan ak�vitas, laporan arus 

kas dan catatan atas laporan 

keuangan. Tentang laporan aset, 

menggunakan laporan SIMAK 

BMN. Tantangan utama yang 

dihadapi Unpad PTN BH adalah 

membangun dan menegakkan 

sistem manajemen dan informasi 

keuangan serta berbagai upaya 

pengawasan internal dan audit 

eksternal untuk menegakan 

budaya akuntabel.

Meningkatkan kualitas 

laporan keuangan 

antara lain oleh 

pertanggung jawaban 

keuangan tepat waktu 

dan clear

Ë�Ë�Ë�Ë�Ë
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MEMBANGUN SISTEM PENGELOLAAN TERINTEGRASI 
Lesson Learned #3

istem pengelolaan Spendidikan dan 

pendukungnya di Unpad 

akan efisien jika menggunakan 

teknologi dan sistem informasi 

yang terintegrasi. Selain itu, 

untuk membangun sistem 

informasi yang berkualitas 

dibutuhkan standar pengelolaan 

pada se�ap bidang kerja. Standar 

pengelolaan sudah dibangun 

selain berbentuk pedoman 

operasional baku juga merujuk 

standar pengelolaan di berbagai 

perguruan �nggi maju dan 

regulasi yang berlaku. 

Penerapan kerja menggunakan 

teknologi dan sistem informasi 

selain menghasilkan upda�ng 

data dan informasi juga akan 

menghasilkan layanan prima 

berbasis elektronik atau e-

layanan. Sejak tahun 2012 

implementasi e-layanan di semua 

bidang menjadi salah satu 

indikator kinerja. Posisi 

pertengahan tahun 2015, 

pengembangan sistem informasi 

administrasi terpadu (SIAT) sudah 

mengintegrasikan bidang 

pembelajaran, kemahasiwaan 

dan alumni, peneli�an dan 

pengabdian pada masyarakat, 

kepegawaian, perencanaan dan 

keuangan, serta teknologi 

informasi.  Penyelesaiannya, SIAT 

akan mengintegrasikan 12 sistem 

utama yaitu :

· Sistem informasi 

perencanaan dan keuangan

· Sistem informasi keuangan

· Sistem informasi aset dan 

layanan pengadaan

· Sistem informasi rumah 

tangga dan pengembangan 

usaha

· Sistem informasi layanan 

teknologi informasi

· Sistem informasi 

kepegawaian

· Sistem informasi arsip

· Sistem informasi 

pembelajaran

· Sistem informasi 

kemahasiswaan dan alumni

· Sistem informasi peneli�an 

dan pengabdian pada 

masyarakat

· Sistem informasi 

perpustakaan

· Sistem informasi ekseku�f

HAL-HAL BAIK

Pengembangan SIAT mengalami 

kendala karena sejak lama se�ap 

fakultas sudah terlebih dahulu 

mengembangkan berbagai 

program aplikasi pendidikan. SIAT 

�dak hanya mengintegrasikan 

semua bidang namun harus 

mampu mengintegrasikan semua 

pengguna di semua fakultas dan 

unit kerja. Saat ini, hampir semua 
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fakultas dan unit kerja mulai 

terlibat dalam pengembangan 

dan penggunaan SIAT. 

Sistem pengelolaan di 
Unpad sudah 

menggunakan teknologi 
dan sistem informasi 

walaupun integrasinya 
masih berproses

Layanan prima di bidang 

pendidikan dan bidang 

penunjang pendidikan menjadi 

target kinerja Unpad. Mahasiswa 

yang berjumlah banyak sekitar 

40.000, hampir 4000 pegawai 

PNS, dan lebih dari 2500 pegawai 

non PNS membutuhkan 

kecepatan layanan. Ak�vitas 

mereka dapat direkam melalui 

SIAT yaitu dihasilkannya data 

yang dapat digunakan sebagai 

bahan evaluasi, penyusunan 

kebijakan dan publikasi kepada 

pihak internal maupun eksternal. 

Saat ini, Integrasi administrasi di 

berbagai berbagai bidang sedang 

dilanjutkan. Yang pen�ng, 

penyediaan sistem informasi 

ternyata �dak cukup jika �dak 

disertai penggunaannya di semua 

fakultas dan unit kerja. 

Penggunaan sistem 

informasi administrasi 

terintegrasi menghasilkan 

upda�ng data dan kinerja 

universitas

HAL-HAL YANG DISEMPURNAKAN

Penyelesaian pekerjaan integrasi 

sistem administrasi harus 

dilanjutkan. Keterbatasan SDM 

yang mempunyai keahlian dan 

keterampilan di bidang teknologi 

informasi dan perancangan 

aplikasi menjadi kendala 

pengembangan dan penerapan 

SIAT. Harus ada program 

pela�han ru�n kepada tenaga 

kependidikan untuk peningkatan 

keterampilan pengenalan dan 

penggunaan SIAT dalam 

pekerjaan sehari-hari.

Pengembangan mutu 
SDM di bidang Teknologi 

dan sistem informasi 
harus diprogramkan bagi 

tenaga kependidikan 
dalam rangka 
peningkatan 

produk�vitas dan kinerja 
lembaga

Ë�Ë�Ë�Ë�Ë
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IMPLEMENTASI REMUNERASI & PENGELOLAAN KINERJA
Lesson Learned #4

istem remunerasi Sditerapkan sebagai bentuk 

kepatuhan terhadap 

standar pengelolaan keuangan 

BLU untuk tujuan formulasi 

pemberian insen�f atas prestasi 

dan kinerja pegawai dan pejabat 

pengelola. Hal posi�f dari 

penerapan remunerasi adalah 

penambahan penghasilan tetap 

bagi semua PNS Unpad berupa 

tambahan gaji selain gaji dan 

tunjangan dari rupiah murni; 

total gaji ini merupakan  

komponen pay for posi�on. Hal 

posi�f lainnya adalah sebagai 

instrumen pemberian insen�f 

berbasis kinerja individu. 

Terhadap volume dan kualitas 

kinerja diberikan apresiasi 

melalui pemberian insen�f 

kinerja atau dikenal sebagai 

komponen pay for performance. 

Pembayaran insen�f bagi PNS 

menggan�kan pembayaran 

honorarium yang pernah 

dipraktekan sebelum era 

remunerasi. Unpad seper� halnya 

universitas maju lainnya mulai 

mempraktekan sistem insen�f 

dalam pengelolaan kinerja 

individu dan kinerja ins�tusi. Saat 

ini, ada satu komponen 

remunerasi yang belum 

dilengkapi untuk diterapkan yaitu 

komponen pay for people, seper� 

penambahan premi asuransi 

kesehatan, santunan purna 

jabatan, dan benefit lainnya.

HAL-HAL BAIK

Anggaran belanja pegawai Unpad 

sumber PNBP dialokasikan untuk 

remunerasi pegawai PNS Unpad 

dan honorarium pegawai non-

PNS Unpad. Anggaran belanja 

pegawai sumber PNBP 

menambahkan anggaran belanja 

pegawai PNS sumber rupiah 

murni. Praktek saat ini, anggaran 

sumber PNBP dialokasikan 40-

50% untuk remunerasi bagi 

pegawai PNS Unpad. Selebihnya, 

Unpad harus mengalokasikan 

PNBP untuk honorarium pegawai 

non PNS Unpad, belanja barang 

untuk operasional pendidikan, 

dan investasi berupa belanja 

modal. Beruntung sejak tahun 

2012, Unpad menerima BOPTN 

yang digunakan untuk sebagian 

pembiayaan pegawai non PNS 

Unpad dan untuk belanja barang.

Pembayaran tambahan gaji yang 

bersifat fixed untuk semua 

pegawai baik dosen maupun 

tenaga kependidikan telah 

meningkatkan penghasilan 

semua pegawai dan pejabat 

pengelola sejak tahun 2014. 

Penetapan besaran gaji mengiku� 

grade atau kelas jabatan. 

Pembayaran tambahan gaji 

ditetapkan se�ap tanggal 15 

se�ap bulannya. Insen�f yang 

diterima dosen dihitung atas 

capaian volume dan jenis kinerja 

tridharma dan kinerja manajerial 

bagi yang berstatus pejabat 

pengelola. Sedangkan insen�f 
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yang diterima tenaga 

kependidikan dihitung atas 

capaian sasaran kerja atau SKP. 

Gaji ke-13 dibayarkan menjelang 

hari raya Idul Fitri dan insen�f ke-

13 dibayarkan menjelang akhir 

tahun.

Pembayaran insen�f 
kinerja sudah dikaitkan 
dengan capaian kinerja 

individu

Untuk memudahkan pengelolaan 

kinerja individu telah disediakan 

aplikasi SIAT. Se�ap individu 

mempunyai kontrak kinerja atas 

kerja yang akan dilakukannya. 

Aplikasi SIAT mampu untuk 

mengetahui realisasi atas kontrak 

kinerja individu. Upda�ng volume 

dan jenis kinerja individu dosen  

ditarik dari data yang diinput oleh 

operator bidang akademik, 

bidang kepegawaian dan bidang-

bidang penunjang pada semua 

fakultas dan unit kerja. Inpu�ng 

capaian kinerja tenaga 

kependidikan melipu� capaian 

output atas tugas dan fungsi yang 

dijalankan dan atas tugas lintas 

unit kerja. 

Sistem informasi 

administrasi terpadu 

(SIAT) memfasilitasi 

sistem pengelolaan 

kinerja individu dan 

menjadi basis besaran 

insen�f individu 

HAL-HAL YANG DISEMPURNAKAN

Mengingat tahun 2015 adalah 

tahun transisi implementasi 

remunerasi maka standar 

perhitungan skor kinerja individu 

masih perlu disempurnakan 

untuk disepaka� bersama. Perlu 

dirumuskan target volume kinerja 

maksimal untuk se�ap kelas 

jabatan atau grade yang berlaku 

sama di lingkungan Unpad. Saat 

ini dipraktekan penetapan target 

volume kinerja maksimal yang 

belum standar mengingat 

ketersediaan volume kerja di 

se�ap fakultas yang bervariasi. 

Penetapan besaran insen�f 

individu pada tahun 2015 masih 

memper�mbangkan penghasilan 

yang pernah diperoleh pada 

tahun sebelumnya.

Perlu dianalisis dan 
dihitung berapa target 

kinerja maksimal 
individu pegawai dan 

pejabat pengelola se�ap 
kelas jabatan sebagai 

benchmarking

Besarnya standar insen�f per-unit 

kinerja sangat tergantung pada 

alokasi PNBP untuk remunerasi. 

PNBP yang semakin membesar 

akan meningkatkan standar 

insen�f dan penghasilan individu. 

Konsepnya, semakin meningkat 

capaian kinerja individu maka 

kinerja ins�tusi akan meningkat 

yang pada gilirannya akan menuai 

PNBP non tui�on yang sebagian 

diantaranya dapat menambahkan 

anggaran remunerasi.

Pengelolaan kinerja 
individu dan kinerja 

ins�tusi menjadi 
strategis karena menuai 

tambahan PNBP non 
tui�on sekaligus 
meningkatkan 

remunerasi individu

Ë�Ë�Ë�Ë�Ë
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AKTUALISASI & EKSISTENSI
Lesson Learned #5

enikma� kesibukan Mpekerjaan sebagai 

Pembantu Rektor 

pada periode awal dan 

dilanjutkan sebagai Wakil Rektor 

berprinsip selalu terus belajar 

untuk melakukan perbaikan dan 

pengembangan Unpad 

menghasilkan benefit sangat 

bernilai bagi saya pribadi. 

Kelelahan sudah terbayar dengan 

buk� kemajuan Unpad yang 

progresif. Lesson learned yang 

ingin di bagikan utamanya 

adalah:

· Bidang tugas dibawah 

koordinasi wakil Rektor II 

menjadi mudah jika 

membangun sistem dan  taat 

pada standar operasional dan 

peraturan. Tentu standar 

operasional dapat 

disesuaikan mengiku� 

kebutuhan organisasi. Jangan 

pernah berfikir �dak patuh 

terhadap standar dan 

peraturan karena akan 

menuai penyimpangan dan 

risiko freud.

· Sebagai wakil Rektor II sarat 

dengan muatan 

kemaslahatan pegawai baik 

dosen maupun tenaga 

kependidikan serta dengan 

pimpinan. Kelancaran energi 

kehidupan Unpad ada di 

kantor ini. Keteguhan ha� 

dan sikap untuk konsisten 

membaurkan keha�-ha�an 

(prudent) dan 

memaksimumkan kinerja 

program. Referensi keilmuan 

dan pengalaman kerja 

menjadi racikan dalam 

pengusulan kebijakan Rektor 

di bidang pengelolaan 

keuangan berbasis kinerja.

· Sebagai wakil Rektor II siap 

sebagai juru bicara saat 

mempertanggungjawabkan 

semua yang dikerjakan 

seluruh elemen Unpad. 

Berkarib dengan auditor 

internal dan eksternal 

mengharuskan mutlak 

bersahabat dengan semua 

pejabat dan staf. Pertemuan 

koordinasi selalu disisipkan 

ajakan untuk semua pejabat 

dan staf bertanggung jawab 

atas apa yang diputuskan dan 

dikerjakan dengan �dak 

menyisakan masalah yang 

ditanggung orang lain. Sangat 

menghindari menyaki� orang 

lain siapapun dia. WR2 itu 

benar saja belum cukup 

apalagi berbuat salah. 

Kemampuan an�sipasi dan 

adaptasi terhadap kondisi 

masa datang menjadi dasar 

kebijakan penganggaran 

program kerja tahunan.

· Sebagai wakil Rektor II 

menuntut kesupelan dalam 

bergaul dengan Kementrian 

induk maupun kementrian 

keuangan. Menger� sudut 
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pandang mereka akan 

memudahkan kita meminta 

mereka paham akan proses 

bisnis Unpad dan perguruan 

�nggi. 

Sistem remunerasi 

merupakan produk tugas 

yang dapat difungsikan 

sebagai sistem insen�f dalam 

pengelolaan kinerja SDM. 

Terjadi perubahan perilaku 

dan budaya pegawai secara 

perlahan tapi pas�. Hampir 

se�ap individu sudah 

memahami makna berkinerja 

dan hubungannya dengan 

insen�f yang diterima. Sistem 

remunerasi baru dibangun 

sejak 2014 dengan legalisasi 

dari Kementrian Keuangan 

dan diefek��an 

penerapannya sejak awal 

2015. Sistem informasi 'SIAT' 

sudah dirancang dan 

digunakan sejak pertengahan 

tahun 2015 untuk 

memudahkan pengendalian 

atas capaian kinerja individu 

dan insen�fnya. Tentu saja 

masih terdapat beberapa 

bagian yang masih harus 

disempurnakan agar sistem 

remunerasi diterapkan secara 

bertanggung jawab, 

transparan dan akuntabel.

Beberapa tugas dari kementrian 

induk yang pernah saya kerjakan 

serta dalam rangka mengibarkan 

kompetensi Unpad dalam 

pengelolaan keuangan di level 

nasional yaitu:

(1) Pengelola keuangan 

SNMPTN/SBMPTN  tahun 

2012-2013

(2) Tim Dik� untuk formulasi 

Satuan Biaya Pendidikan 

Tinggi tahun 2012-2013

(3) Tim penilai Dik� untuk calon 

PTN BLU tahun 2013-2014

(4) Tim Dik� untuk menggoalkan 

standar biaya masukan 

khusus PTN dari Kementrian 

Keuangan tahun 2013

(5) Bendahara PNUK tahun 2014-

2015

(6) Bendahara PNUK tahun 2014-

2015

Agar tugas berat dan pen�ng WR 

II diperkaya dengan energi posi�f, 

saya tetap meluangkan waktu 

untuk mengasah kompentensi 

kepakaran dengan menjadi �m 

ahli di Kementrian Perindustrian 

bersama dengan pakar dari PTN 

terkemuka lainnya. Outputnya 

antara lain penyusunan Rencana 

Induk Pengembangan Industri 

Nasional (RIPIN) periode 2015-

2035 yang statusnya kini sudah 

menjadi Peraturan Pemerintah 

dilanjutkan menyusun Kebijakan 

Industri Nasional periode 2014-

2019. Bekerja dan belajar dengan 

pakar lain termasuk pemerintah 

menularkan wisdom bahwa 

menyusun kebijakan yang baik 

harus mul� perspek�f disertai 

perhitungan arus benefit, 

dampak dan biaya secara akurat.

Terimakasih yang mendalam atas 

kesempatan yang diberikan oleh 

Rektor Profesor Ganjar Kurnia. 

Terimakasih khusus kepada 

Dekan profesor Erni Tisnawa� 

dan dukungan teman Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis. Apresiasi 

untuk kerja sama yang baik dari 

teman-teman di Biro Keuangan 

dan Biro Perencanaan dan sistem 

informasi  serta para Wakil Dekan 
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II. Terimakasih disampaikan 

kepada Fitri, Mu�a dan Dadan 

yang membantu penulisan buku 

ini. Saya berharap semua tugas 

pen�ng yang pernah dikerjakan 

turut memberikan kontribusi 

terhadap kemajuan Unpad serta 

menjadi bagian catatan 

perjalanan saya pribadi. 

Dukungan bernilai dari suami dan 

kedua anak menjadi doa ru�n 

saya untuk keselamatan keluarga 

kami di dunia dan di akhirat.

Ë�Ë�Ë�Ë�Ë
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