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MODEL KERJASAMA PENGELOLAAN 

INFRASTRUKTUR

1.  Model POP 

(PELAYANAN, OPERASI, dan PERAWATAN)

Pihak swasta membuat program pelayanan, 

operasi dan perawatan infrastruktur dengan 

harga dan jangka waktu yang disetujui UNY 

serta standar kinerja yang telah ditentukan 

oleh UNY. 

Contoh kontrak POP pada Kolam Renang yang 

dibangun oleh dan milik UNY.



2. Model BOT

(BUILD, OPERATE AND TRANSFER)

Dalam BOT ini, misalnya, investastor swasta akan
membangun dan mengoperasikan Convention Center 
(Aula, perkantoran, dan hotel) berdasarkan standar
yang disusun oleh UNY. 

Masa kontrak cukup panjang (20 tahun) agar investor 
mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan
guna membangun CC ini. Pada akhir tahun ke-20, CC 
diserahkan kepada dan menjadi milik UNY. 

Selama 20 tahun pertama, UNY menjadi pengguna
dan regulator pelayanan pada CC tersebut.
BOT baik untuk membangun infrastruktur baru
denganketerbatasan dana pemerintah. 



3. Model KONSESI

UNY memberikan kesempatan kepada

konsesioner/swasta (GG) untuk andil dlm

penyelesaian infrastruktur (GOR UNY). 

UNY menetapkan gambar bangunan, GG menyediakan

dana, menyeleksi kontraktor dan kinerja

pembangunan. 

Konsesioner mendapatkan imbalan berupa

pemasangan prasasti perusahaan dan penggunaan

GOR sebagai sarana promosi (sponsorship)12 hari

per tahun selama 6 tahun. Selama masa 6 th UNY 

menjamin tidak ada perusahaan sejenis masuk kecuali

seijin GG (GG absen, tidak menjadi sponsor).



4. Model JOINT VENTURE
Dalam kerja sama ini masing-masing pihak (pemerintah dan swasta) 
mempunyai posisi seimbang dalam perusahaan yang didirikan bersama. 

Kerja sama ini bertujuan memadukan keuggulan sektor swasta seperti
modal, teknologi, kemampuan manejemen, dengan keunggulan
pemerintah yakni kewenangan dan kepercayaan masyarakat. 

Di bawah joint venture, pemerintah dan swasta dapat membentuk
perusahaan baru atau menggunakan perusahaan penyedia infrastruktur
yang ada (misal perusahaan pemerintah menjual sebagian modal kepada
swasta). Joint venture dapat digunakan secara kombinasi dari beberapa
tipe kerja sama pemerintah dan swasta yang lain. 

Misal, konsesi untuk penyediaan infrastruktur, dan POP untuk pelayanan. 
Dlm joit venture pemerintah dan swasta harus bekerja sama dari tahap
awal, pembentukan lembaga, sampai pada pembangunan proyek.



5. Model (CBP)              
COMMUNITY-BASED PROVISION

CBP memiliki karakteristik khusus yaitu biaya
rendah karena memanfaatkan partisipasi masyarakat
calon pengguna. 

Misal, pembangunan instalasi penampung air oleh
mahasiswa KKN UNY di Dlingo. Tenaga disediakan
masyarakat, material sumbangan dari masyarakat
dan dermawan, mesin dari Sie Air Bersih
Kimpraswil DIY, pengorganisasian oleh mahasiswa
dan tokoh masyarakat. 

Biaya perawatan dan pengelolaan selanjutnya
ditanggung masyarakat dengan pembiayaan rendah
dan menarik retribusi rendah.



6. Model KONTRAK MANAJEMEN

Kontrak dengan bank dalam pengelolaan dana    

dari masyarakat (mahasiswa) dan gaji dosen dan 

karyawan. 

Contoh KM dengan BNI, BTN, Mandiri, dan BPD.

Menjelang akhir 2009 UNY berstatus BLU Penuh 

sehingga kerjasama dengan dunia perbankan 

memberi lebih banyak manfaat bagi UNY karena 

jasa perbankan boleh dikelola UNY untuk 

pembiayaan operasional universitas.



KERJASAMA UNY

Segala bentuk kegiatan kerjasama UNY 

bertujuan untuk menunjang keberhasilan misi 

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI 

(pend-pen-peng).

Kantor Internasional menjadi gerbang akses 

masuk dan keluar kerjasama UNY.
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CAKUPAN/BIDANG KERJASAMA UNY

1. PENDIDIKAN

Program kembaran (double degree);

Program alih kredit (credit transfer);

Tukar-menukar dosen & mahasiswa dlm
penyelenggaraan keg. akademik;

Pemanfaatan bersama SDM dlm pelaksanaan
kegiatan akademik (e.g., Pekerti, Reviewer);

Pemagangan

Penerimaan mahasiswa baru

Program Kelanjutan Studi

Program beasiswa



2. PENELITIAN

Penelitian bersama

Penerbitan bersama karya ilmiah;

Penyelenggaraan bersama seminar atau 

kegiatan ilmiah; 



3. PPM

Penempatan dan Pembimbingan mahasiswa 

PPL dan KKN

Fasilitasi program-program sosial 

kemasyarakatan

Pemberian bantuan teknis: seleksi/tes 

perangkat desa, CPNS, dsb

Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.



MITRA KERJASAMA



Dalam Negeri

 Bank

 Pemda

 Instansi Pem: Disdik, Telkom, PLN, Pos, BPK

 Sekolah, Perguruan Tinggi

 Swasta: otomotif, farmasi, kontraktor

 Org: KONI, PGRI



Luar Negeri

Asia: UM, UPM, UPSI, UTHM, UUM, USM, 

UKM, UTM, Mind Univ, HUFLIT, CU, MU.

Australia: Deakin, Monash, La Trobe, 

Melbourne, RMIT, CSU, Sydney Univ

Eropa: Utrecht Uni, UUPE, KinderPost, 

HIBoras, BU, BelgUE

Amerika: NTU, NIU, SHSU, OSU



DOKUMEN KERJASAMA

MoU
PK



MOU AKTIF UNY 2010

 DN: (72 MoU)

 TAHUN 2007 (12 MoU)

 TAHUN 2008 (19 MoU)

 TAHUN 2009 (25 MoU)

 TAHUN 2010 (16 MoU)



 LN: (16 MoU)

 TAHUN 1996 s/d 2006 (18 MoU)

 TAHUN 2007 (2 MoU)

 TAHUN 2008 (2 MoU)

 TAHUN 2009 (4 MoU)

 TAHUN 2010 (8 MoU)
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