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Yth. Asesor
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Indonesia

Dengan hormat,
Saya informasikan bahwa ada kendala pengelolaan keuangan di BAN-PT disebabkan oleh
beberapa faktor, yang utamanya adalah: perubahan sistem akreditasi dari proses berbasis manual
menjadi online, pergantian Petugas penanggungjawab keuangan (PPK dan BPP), dan sistem
pertanggungjawaban keuangan APBN yang memerlukan berkas hard copy yang kurang sejalan
dengan proses berbasis online.
Namun demikian, proses pembenahan dan pembelajaran telah berjalan cukup baik setelah kami
melakukan beberapa perubahan. Adapun hasil dari perubahan tersebut utamanya adalah:
1. Honor AK semua asesor yang penetapan hasil AK-nya terjadi dari 2 Januari hingga
31 Juli 2018 telah dibayarkan melalui transfer ke rekening.
2. Honor AL asesor yang telah melakukan visitasi dan mengunggah laporan AL dari 2
Januari hingga 30 Mei 2018 juga telah dibayar melalui transfer ke rekening.
3. Sejumlah 1561 asesor-penugasan yang berkas perjalanan AL sudah diterima BAN-PT
juga telah dibayarkan biaya perjalanannya. Namun demikian, hingga Senin, 27 Agustus
2018 masih terdapat 356 asesor penugasan yang belum menyampaikan rincian biaya
perjalanan (tiket dan hotel) kepada BAN-PT sehingga biaya perjalanan belum dapat
dibayarkan.
Kami mohon kiranya asesor dapat mengecek rekening masing-masing dan mengirimkan bukti
pengeluaran biaya perjalanan AL ke BAN-PT PO BOX JKP 10000 bagi yang belum
mengirimkan. Kami informasikan juga bahwa, sebelum adanya kotak surat di atas, berkas yang
dialamatkan ke Gedung BPPT II Lt.17 Kemristekdikti Thamrin–Jakarta banyak yang tidak kami
terima, karena sistem pengelolaan surat masuk untuk gedung tersebut dilakukan secara terpusat.
Saat ini, BAN-PT sedang mempersiapkan untuk pembayaran honor dan biaya perjalanan AL
untuk periode 1 Juni hingga 15 Agustus 2018. Mohon kiranya dapat bersabar untuk menunggu
penyelesaiannya.
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Saya ingatkan kembali bahwa asesor diharap mengunduh kwitansi honor AK di SAPTO segera
setelah hasil AK ditetapkan. Sementara kwitansi honor AL dan form rincian pengeluaran AL
dapat diunduh setelah laporan AL diunggah di SAPTO.
Atas keterlambatan pembayaran honor dan biaya perjalanan yang telah terjadi, saya atas nama
Dewan Eksekutif BAN-PT menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami
akan berusaha untuk memperbaiki proses pengelolaan keuangan agar pembayaran dapat berjalan
lebih lancar untuk masa yang akan datang.
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