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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

  
 Misi utama Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam penjelasan atas 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2013 Tentang Bentuk dan 

Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum adalah bertujuan 

mencari, menemukan, mendiseminasikan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar 

misi tersebut dapat diwujudkan, maka Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara 

Pendidikan Tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun 

seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi, sehingga Tridharma Perguruan 

Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, dapat 

dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Oleh karena 

itu, secara kodrati Perguruan Tinggi memiliki otonomi atau kemandirian, baik secara 

akademik dan non akademik (Sekneg 2013). 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum menurut UU No. 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri 

lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma (Sekneg 2012). 

Perkembangan tersebut membawa suatu perubahan besar bagi penyediaan jasa 

publik di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, salah satunya pada layanan 

jasa pendidikan di perguruan tinggi, khususnya PTN (Amirya et al. 2011).  

Menurut Effendi (2003), sebagai lembaga sosial yang secara tradisional 

bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, PTN adalah lembaga 

yang paling merasakan tuntutan sosial untuk perubahan globalisasi. Dunia usaha, 

pemerintah, dan masyarakat yang memerlukan ilmu pengetahuan baru yang 

berbasis teknologi informasi, bioteknologi, serta ilmu-ilmu multidisiplin lainnya 

menuntut PTN untuk memenuhi kebutuhan mereka akan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang lebih tinggi. Konsekuensinya, PTN harus mengikuti perubahan 

untuk memenuhi tuntutan yang semakin global dan kompleks tersebut, sehingga 

PTN memerlukan pendanaan dalam rangka membiayai operasional pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian pada masyarakat (Amirya et al. 2011). Selain 

pendanaan, menurut Hamudi (2013) penyelenggaraan administrasi keuangan 

merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan di 

sebuah instansi. Tanpa adanya pelaksanaan administrasi keuangan yang 

dilaksanakan secara efektif maka tentu akan mempengaruhi kinerja di instansi 

tersebut. 

PTN Badan Hukum “XYZ” merupakan lembaga yang bersifat nirlaba. 

PTN Badan Hukum “XYZ” menyelenggarakan pendidikan akademik (S1, S2, 

S3), profesi (pendidikan profesi dokter hewan, pendidikan spesialis dan 

pendidikan profesi lainnya), dan vokasi (Diploma). Pendidikan akademik dan 

pendidikan profesional diselenggarakan oleh 9 fakultas, terdiri atas 1. Fakultas 

Pertanian (FAPERTA), 2. Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), 3. Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), 4. Fakultas Peternakan (FAPET),               

5. Fakultas Kehutanan (FAHUTAN), 6. Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA), 

7. Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA), 8. Fakultas Ekonomi dan Manajemen 

(FEM), 9. Fakultas Ekologi Manusia (FEMA). Penyelenggaraan pendidikan 

tersebut membutuhkan dana serta pengelolaan yang baik. Berikut Tabel 1 dan 2
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sumber pendapatan PTN Badan Hukum “XYZ”.  

 

Tabel 1 Persentase pendapatan PTN Badan Hukum “XYZ” tahun 2011-2014 

 
Sumber : Laporan keuangan audited tahun 2011-2014 

 

Berdasarkan Tabel 1 sumber pendapatan utama PTN Badan Hukum “XYZ” 
berasal dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), non SPP dan subsidi 

pemerintah. SPP dan non SPP dari tahun 2011-2014 persentase penerimaannya 

adalah 32,1%, 34,3%, 33,0% dan 33,7%. Subsidi pemerintah dari tahun 2011-

2014 persentase penerimaannya adalah sebesar 53,1%, 48,3%, 44,6% dan 44,0%. 

 

Tabel 2 Persentase SPP PTN Badan Hukum “XYZ” tahun 2011-2014 

 
Sumber : Laporan keuangan audited tahun 2011-2014 

 

Pada Tabel 2 terlihat SPP Sarjana Reguler merupakan pendapatan terbesar kedua 

setelah SPP Pascasarjana Reguler. Tahun 2011, 2012 persentase penerimaan 

sebesar 20,8%, 22,9%. Tahun 2013 dan 2014 naik menjadi 24,2% dan 28,4%.  

Disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 salah satu asas dari pendidikan 

tinggi adalah keterjangkauan. Asas keterjangkauan adalah bahwa pendidikan 

tinggi diselenggarakan dengan biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa 

sesuai dengan kemampuan ekonominya, orang tua atau pihak yang membiayainya 

untuk menjamin warga negara yang memiliki potensi dan kemampuan akademik 

memperoleh pendidikan tinggi tanpa hambatan ekonomi. Lahirnya UU No. 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengamanahkan kepada setiap 

pelaksanaan Pendidikan Tinggi perlu adanya standar biaya pendidikan yang 

terjangkau bagi mahasiswa dan orang tua mahasiswa sebagi donatur/pembiaya 

kuliah, hal ini tertuang pada pasal 88 ayat (4) : “Biaya yang ditanggung oleh 

Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan 

Pendapatan

Rp juta % Rp juta % Rp juta % Rp juta %

SPP & Non SPP 249.063  32,1      260.922  34,3      261.680  33,0      284.160  33,7      

Hibah 8.459      1,1       16.563    2,2       -             -           5.998      0,7       

Kerjasama 99.813    12,9      107.370  14,1      155.360  19,6      152.622  18,1      

Usaha Komersial 850         0,1       850         0,1       2.767      0,3       3.825      0,5       

Usaha Penunjang 5.503      0,7       7.136      0,9       18.935    2,4       26.024    3,1       

Subsidi Pemerintah 412.215  53,1      367.667  48,3      353.589  44,6      371.688  44,0      

Jumlah 775.903  100       760.509  100       792.330  100       844.316  100       

2011 2012 2013 2014

Rp juta % Rp juta % Rp juta % Rp juta %

Pascasarjana Reguler 56.844    22,8     47.336    18,1     84.349    32,2     77.166    27,2     

Sarjana Reguler 51.800    20,8     59.701    22,9     63.338    24,2     80.798    28,4     

Diploma berbasis Direktorat 38.448    15,4     39.030    15,0     49.942    19,1     54.084    19,0     

Program Sarjana BUD 16.071    6,5       17.458    6,7       19.158    7,3       16.673    5,9       

Program Manajemen Bisnis 16.017    6,4       17.820    6,8       16.445    6,3       23.058    8,1       

Lain-lain 12.592    5,1       11.668    4,5       15.513    5,9       14.095    5,0       

Non SPP 57.291    23,0     67.908    26,0     12.936    4,9       18.286    6,4       

Jumlah 249.063  100      260.922  100      261.680  100      284.160  100      

SPP & Non SPP :
2011 2012 2013 2014
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kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang 

membiayainya”.  

Menurut Wiwoho (2013) dunia pendidikan, khususnya Pendidikan Tinggi 

beberapa tahun terakhir ini mendapat sorotan tajam dari publik. Ada beberapa hal 

yang sering "dikeluhkan" antara lain: belum meratanya sistem pendidikan tinggi 

di Jawa dengan luar Jawa; lulusan Perguruan Tinggi yang belum siap kerja; 

lamanya masa tunggu setelah menyelesaikan studi sampai mendapatkan 

pekerjaan, sarana dan prasarana yang belum cukup memadahi. Disamping itu, 

secara akademik belum cukup banyak dosen bergelar doktor apalagi profesor; 

kemampuan bahasa asing yang kurang memadahi; belum kuatnya budaya menulis 

bagi dosen di berbagai jurnal; cukup banyak laporan penelitian yang hanya 

sekedar memenuhi ketentuan formal dan memburu selesainya laporan penelitian 

tanpa mempertimbangkan tindak lanjut dari penelitian tersebut dll. Sorotan yang 

tidak kalah tajam, selain itu adalah adanya pandangan publik atas isu 

komersialisasi pendidikan, sehingga pendidikan di PTN diidentikkan dengan 

membayar mahal dan hanya orang kaya saja yang mendapatkan akses pendidikan, 

sedangkan orang miskin sulit untuk merealisasi cita-citanya untuk menjadi sarjana 

atau ahli madya. 

Untuk membuktikan bahwa pendidikan itu sangat terbuka bagi setiap 

warga negara sebagai realisasi dari Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa 

setiap warga negara Indonesia berhak atas pendidikan. Oleh karena itu berbagai 

terobosan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, antara lain 

pembebasan seluruh biaya pendidikan dengan memunculkan beasiswa bidik misi 

yang menggratiskan seluruh biaya pendidikan dan diberi biaya hidup selama studi 

berlangsung. Selain itu dikenal juga kebijakan afirmasi dan kebijakan baru dalam 

sistem pembayaran biaya kuliah selama studi berlangsung. Kebijakan baru itu 

bernama Uang Kuliah Tunggal yang sering disingkat UKT (Wiwoho 2013). 

Penetapan UKT diawali dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen Dikti No. 

305/E/T/2012 tanggal 21 Februari 2012 dengan hal Tarif Uang Kuliah (SPP). Isi 

dari Surat Edaran tersebut adalah permohonan kepada Rektor/Direktur dan Ketua 

Perguruan Tinggi Negeri untuk tidak menaikkan tarif uang kuliah (SPP) pada 

tahun akademik 2012-2013. Selanjutnya, terbit Surat Edaran Dirjen Dikti No. 

97/E/KU/2013 tanggal 5 Februari 2013 dengan hal Uang Kuliah Tunggal yang 

berisi permintaan agar Perguruan Tinggi melaksanakan 1. Menghapus uang 

pangkal bagi mahasiswa baru program S1 Reguler Tahun Akademik 2013/2014, 

2. Menetapkan dan melaksanakan Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa 

baru Program S1 Reguler mulai Tahun Akademik 2013/2014 dan Surat Edaran 

Dirjen Dikti No. 272/E1.1/KU/2013 tentang kisaran tarif UKT. Kemudian lahirlah 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 55 Tahun 

2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada 

seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. 

Sebelum UKT, PTN menentukan sendiri komponen biaya kuliah yang 

harus dibayarkan oleh mahasiswa. Begitu juga dengan PTN Badan Hukum 

“XYZ” dalam Surat Keputusan (SK) Rektor No. 018/I3/KU/2011 untuk Tahun 

Akademik (TA) 2011/2012 dan TA 2012/2013 bagi mahasiswa baru Program S1 

reguler  pada satu tahun pertama dikenakan biaya registrasi dan biaya pendidikan. 

Biaya registrasi terdiri dari : 1. Biaya Perlengkapan Mahasiswa Baru (BPMB), 2. 

Akses Layanan Internet (AI), 3. Biaya Asrama (BA) dan Biaya Deposit Asrama 
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(BDA), 4. Iuran Perhimpunan Orang Tua Mahasiswa (POM) (IPB 2011b). Untuk 

biaya pendidikan, menurut SK Rektor No. 047/K13/PP/2005 terdiri dari : 1. SPP, 

terdiri dari Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Biaya 

Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) 2. Iuran Pembangunan Fasilitas 

Pendidikan (IPFP) (IPB 2005). IPFP berubah nama menjadi Biaya Pengembangan 

Institusi dan Fasilitas (BPIF) berdasarkan SK Rektor No. 014/I3/KU/2011 IPB 

(2011a). Berdasarkan SK Rektor No. 143/I3/PP/2010 tentang Biaya BPMP dan 

BPMK Program Pendidikan Sarjana, BPMP dialokasikan untuk departemen, 

fakultas dan rektorat, sedangkan BPMK seluruhnya dialokasikan ke 

departemen/fakultas sebagai pengampu atau penyelenggara mata kuliah (IPB 

2010). 

Berdasarkan Permendikbud No. 55 Tahun 2013, TA 2013/2014 UKT 

mulai diberlakukan untuk mahasiswa baru di seluruh PTN di Indonesia 

(Kemendibud 2013). PTN Badan Hukum “XYZ” merupakan salah satu PTN yang 

juga menerapkan kebijakan UKT. UKT berlaku untuk mahasiswa baru Program 

Sarjana Reguler dan Diploma. Kebijakan UKT diterapkan dimana mahasiswa 

sudah tidak dikenakan lagi uang pangkal atau biaya pengembangan fasilitas. 

Karena adanya perbedaan tersebut diduga dapat mengakibatkan penurunan jumlah 

penerimaan SPP dan hal ini berpotensi mengganggu arus kas sehingga berdampak 

pada berkurangnya anggaran. Penelitian arus kas terkait kebijakan UKT penting 

dilakukan untuk mengetahui dampak dan kendala penerapan kebijakan UKT di 

PTN Badan Hukum “XYZ”. Menurut Lubis dan Sujianto (2014) dalam 

penelitiannya yang dilakukan di Universitas Riau menyatakan dampak atas 

pelaksanaan UKT yaitu anggaran pendapatan Universitas Riau menurun. 

Penerapan UKT ternyata menyebabkan universitas yang menerapkannya 

mengalami defisit pendapatan pada tahun pertama hingga tahun ketiga dan akan 

kembali stabil setelah menjalankan sistem ini selama 4 tahun penerapan. Ini dapat 

menyebabkan pendanaan kegiatan mahasiswa akan relatif lebih kecil dari tahun-

tahun sebelumnya.  

Mengingat penerimaan SPP merupakan sumber pendapatan terbesar kedua 

setelah subsidi pemerintah, sedangkan subsidi pemerintah tersebut persentase 

penerimaannya dari tahun 2011-2014 menurun, maka penerimaan SPP sebagai 

sumber dana masyarakat, khususnya SPP S1 Reguler berperan penting untuk 

terpenuhinya kebutuhan operasional di PTN Badan Hukum “XYZ” khususnya 

untuk operasional jasa pendidikan utama adalah penyelenggaraan pendidikan 

Program S1. Hal ini selaras dengan pernyataan Astuti et al. (2015) yang 

menyatakan bahwa dalam mencapai tujuan PT diperlukan sumberdaya yang  

meliputi keuangan, teknologi dan SDM. Sumber dana yang diperlukan berasal 

dari dana masyarakat (SPP mahasiswa) dan dari kegiatan kerjasama. Selain itu 

sebagai dasar bagi pihak manajemen keuangan dalam pengambilan keputusan, 

merencanakan dan mengalokasikan anggaran.  

Sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan UKT PTN Badan Hukum 

“XYZ” tetap dapat memenuhi kewajibannya membiayai kegiatan operasional dan 

program untuk seluruh unit kerja. Berikut biaya operasional dan program dapat 

dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3 Biaya operasional dan program (dalam juta rupiah) 

 
Sumber : Laporan Keuangan Audited 2011-2014 

 

Perumusan Masalah 

 

Pada Tabel 1 terlihat subsidi pemerintah merupakan sumber pendapatan 

terbesar, namun persentase penerimaan dari tahun 2011-2014 semakin berkurang. 

Ditambah mulai TA 2013/2014 pemerintah menerapkan kebijakan UKT. Menurut 

penelitian Lubis dan Sujianto (2014) penerapan UKT ditujukan agar mahasiswa 

sudah tidak dikenakan biaya gedung, praktikum, uang SKS, uang wisuda atau 

biaya tambahan lainnya karena sudah dikumpulkan jadi satu menjadi UKT. Hal 

ini diduga berpotensi menimbulkan masalah arus kas sehingga berdampak pada 

berkurangnya anggaran. Namun sebelum dan sesudah UKT PTN Badan Hukum 

“XYZ” masih tetap bisa memenuhi kebutuhan operasional dan program. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah 

sebagai berikut :   

1. Bagaimana arus kas di PTN Badan Hukum “XYZ”? 

2. Apakah terdapat perbedaan penerimaan SPP mahasiswa program S1 reguler 

untuk satu tahun pertama bagi mahasiswa TPB dan untuk tahun pertama 

sampai tahun ke empat sebelum dan sesudah kebijakan UKT? 

3. Apakah perlu dirumuskan kebijakan pengelolaan SPP S1 reguler sesudah 

UKT? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, 

maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis arus kas di PTN Badan Hukum “XYZ” 

2. Menganalisis perbedaan penerimaan SPP S1 Reguler untuk satu tahun pertama 

bagi mahasiswa TPB dan untuk tahun pertama sampai tahun ke empat sebelum 

dan sesudah diberlakukannya kebijakan UKT  

3. Merumuskan kebijakan pengelolaan SPP S1 reguler sesudah UKT. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

bermanfaat dalam hal pengelolaan arus kas untuk masa yang akan datang agar 

2011 2012 2013 2014

Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas

       Pendidikan dan Kemahasiswaan 144.066  163.436  149.411  180.512  637.425     

Peningkatan Kualitas Penelitian dan 

        Pemberdayaan Masyarakat 92.502   104.939  112.772  -             310.214     

Peningkatan Kesejahteraan 14.614   16.132   14.172   -             44.917      

Pengembangan Kapasitas Sumberdaya 2.576     4.751     2.778     -             10.106      

Penguatan Sistem Manajemen 35.617   53.148   59.470   35.770   184.006     

Peningkatan Mutu Penelitian -             -             97.656   97.656      

Peningkatan Mutu Pengabdian Masyarakat -             -             461        461           

Peningkatan Kapasitas dan Jejaring Kerjasama -             -             12.889   12.889      

Penguatan Keterandalan Sistem Manajemen -             -             86.142   86.142      

Jumlah 289.376  342.406  338.604  413.431  1.383.817  

Biaya operasional dan program
Tahun

Total
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dapat digunakan untuk memenuhi biaya operasional di PTN Badan Hukum 

“XYZ”, dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak 

manajemen keuangan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Kebijakan UKT diberlakukan untuk mahasiswa program sarjana reguler 

dan diploma, namun ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada program 

sarjana reguler periode sebelum diberlakukannya kebijakan UKT (TA 2011/2012 

dan TA 2012/2013) dan sesudah diberlakukannya kebijakan UKT (TA 2013/2014 

dan TA 2014/2015).  

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Perguruan Tinggi Negeri  

 

Menurut UU No. 12 Tahun 2012 pada Bab 1 Ketentuan Umum Perguruan 

Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarkan Pendidikan Tinggi. 

Dalam pasal 1 ayat (7) yang dimaksud Perguruan Tinggi Negeri adalah Perguruan 

Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. 

 

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2013 

tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan 

Hukum dalam pasal 1 disebutkan bahwa Perguruan Tinggi Badan Hukum adalah 

perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai 

subyek hukum yang otonom. PTN Badan Hukum terpisah dari pemerintah, 

bersifat nirlaba dan diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri lembaganya 

namun tanggung jawab penyelenggaraan PTN Badan Hukum tetap berada 

ditangan pemerintah. Ciri PTN Badan Hukum menurut UU No. 12 Tahun 2012 

Pasal 65 adalah : 

1. Norma dan kebijakan diatur sepenuhnya oleh PTN bersangkutan 

2. Kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah 

3. Tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri 

4. Unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi 

5. Hak mengelola dana secara mandiri, transparan dan akuntabel 

6. Wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga 

kependidikan 

7. Wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi 

8. Wewenang untuk membuka, menyelenggarakan dan menutup program studi 

9. Akuntabilitas dikontrol oleh pemangku kepentingan 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




