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memadainya penghargaan dengan
.ketrampilan mereka. Untuk men-
gatasi hal ini, perguruan tinggi
perlu bekeq'a keras secara bertahap
menseleksi personil administrasi
y,ang profesional dan bila perlu
melahrkan berbagai pelatihan.

,Dalam bidang perolehan penda. "
patan, perguruan tinggi perlu
mempersiapkan beberapa hal
berikut ini agar siap menjadi pTN-
BH, yaitu: Pertama, kebijakan

Jerguruan tinggi untuk mendor- .'ong stafnya untuk memperoleh
pendapatan tambahan atas nama
perguruan,tinggi. Kedua, me-
kanisme yang mengendalikan
proses perolehan pendapatan
sehingga tidak mengorbankan
mibi,akad"Omik perguruan tinggi.
Ketiga, gdpek legal dan ketentuan
palik pagd seti ap perusahaan yang
didirikan oleh perguruan tinggi
tersebut dalam rangka perolehan
tambahan pendapatan. Keempat,
kebijakan pendishibusian penda-
patan yang diperoleh oleh-staf
atas namaperguruan tinggi (pem-
bagian keuntungan di antara staf
bersangkutan, institusi dan lain-
nya). Kelima, kebijakan mengenai
penangananpaten dan royalti yang
diperoleh staf atas nama perguruan
tinggi. Keenam, sistem yang aku-
rat mengenai perhitungan biaya
pekerjaan yang dilakukan stafatas
nama perguruan tinggi (termasuk
perhitungan overhead perguruan
tinggi), dan sistem pemantauan
penggurumn dana selama peker-
jaan berftngsung. Ketujuh, keten-
,trlan' interiral mengenai peluang
mencari tambahan pendapatan
bagi staf tetap (full-tirne staff)
sehingga tidak meninggalkan
tugas utama dan tidak kemudian
dikategorikan sebagai staf tidak
tetap (part-time).

Dengan demikian upaya menuju
PTN menjadi Badan Hukum,
tampaknya tidak hanya bersifat
fragmentaris dan tambal sulam
belaka, tapi bersifat sistemik.
menyeluruh, dan mendasar. Kes-
eluruhan strategi tersebut menurut
pandangan penulis, sebagai upaya

pelengkap konsep penjaminan
mufu (rerencanaan mutu, pengen-
dalian mutu, danperbaikan mutu).
Sebagai  muatan pent ing,  k is i -
kisi di atas harug terpenuhi, dalam
upaya pengembangan manaj emen
administrasi sumber daya pendidi.
kan dewasa ini, yang senantiasa
menuntut pelayanan bermutu.

Dengan status PTN-BH iustru
pengelolaan keuangan lebih flek-
sibel, asalkan prinsip akuntabilitas
dan kehati-hatian harus tetap
dijalankan. Bahkan pTN harui:
menyiapkan auditor eksternal
untuk mengaudit sirkulasi keuan-
gan mereka. Untuk merevitalisasi
menjadi PTN-BH diantaranya
meningkatkan komitmen melaiui
kinerja lebih baik, sistem keria
teamwork, bekerja harus inovaiif
dan agresif, menjadi hebat dengan
membawa nama lembaga, bers-
inergi dalam bekerja baik doserl,
mahasiswa, maupun administrasi. ,
Dalam bekerja pun harus dapat
terintegrasi antar program studi
di suatu fakultas.

Selain kerja keras dari pihak
PTN da lam me lakukan  rev i -
talisasi diharapkan pemerintah
perlu melakukan pembimbin-
gan dan asistensi serta dialog-.,"
dengan perguruan tinggi dalam
r a n g k a  m e m p e r s i a p k a n  d i r i
men jad i  PTN-BH,  re ru ramqr
dalam hal pemenuhan selurtrh
aspek yang teffijfiuraikan di
atas. Keberh affiggritolisasi.
perubahan sratu$IPTN menjadi
Badan' Hukum sangat tergan-
tung pada landap4n uita,l antara '

lain : kerangka.fbgg! yang kuat,
mekanisme bloq|- fiiir- ding, j ami-
nan mutu dan qfministragi yang
profesiorial.(*) Y


