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1 PENDAHULUAN 
 

 

 

Latar Belakang 

 

 

Kencangnya arus globalisasi dunia disertai dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi membawa dampak tersendiri bagi seluruh bidang 

kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan tinggi. Fenomena globalisasi 

dalam bidang pendidikan tinggi sudah tidak dapat dibendung lagi dan kini sudah 

berproses dalam praktek pendidikan tinggi di Indonesia. Globalisasi pendidikan 

tinggi menuntut tenaga kerja lulusan perguruan tinggi di Indonesia dapat bersaing 

di pasar dunia, apalagi dengan akan diterapkannya perdagangan bebas, misalnya 

dalam lingkup negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 

sehingga mau tidak mau dunia pendidikan tinggi di Indonesia dituntut 

menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dengan bangsa lain. Jika melihat 

dari daya saing antar bangsa, menurut Schwab (2015) di World Economic Forum 

dalam The Global Competitiveness Report 2015-2016, bangsa Indonesia secara 

keseluruhan menduduki peringkat 37 dari 140 negara yang dinilai, mengalami 

penurunan dari periode 2014-2015 yang menduduki peringkat 34. 

 Salah satu pilar yang dinilai adalah Higher Education and Training. Hasil 

penilaian pilar Higher Education and Training tersebut, Indonesia mengalami 

penurunan peringkat dari peringkat 61 pada periode 2014-2015 menjadi peringkat 

65 pada periode 2015-2016. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pihak-pihak 

yang memegang tanggung jawab dalam dunia pendidikan tinggi mulai dari 

pemerintah, perguruan tinggi, hingga masyarakat. Pendidikan tinggi diharapkan 

mampu menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dari segi ilmu 

pengetahuan maupun moral dalam bermasyarakat, baik nasional maupun 

internasional. Morote (2001) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa 

pendidikan tinggi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan sebab akibat 

yang positif, begitu juga dengan pendidikan tinggi dan tingkat tenaga kerja yang 

memiliki hubungan sebab akibat yang positif.  Menurut Zhang (2006), Echevarria 

(2009), Keller (2010), dan Shin (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan daerah dalam konteks global, khususnya bagi negara-negara yang 

sedang berkembang.  

Pemerintah pada tahun 2012 telah menyusun undang-undang nomor 12 

tentang Pendidikan Tinggi sebagai payung hukum bagi perguruan tinggi dalam 

penyelenggaraan dan pengelolaannya. Pada pasal 65 ayat (1) disebutkan bahwa 

penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi dapat diberikan secara selektif 

berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 

dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau 
dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan pendidikan tinggi 

bermutu. Khusus untuk PTN badan hukum, pengelolaan pendidikan diberikan 

otonomi penuh dan peran pemerintah hanya sebatas fungsi pengawasan. PTN 

badan hukum juga seperti yang disebutkan ayat (3) nya memiliki : 

a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah; 
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b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri; 

c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;  

d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;  

e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga 

kependidikan;  

f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan  

g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.  

Pada saat ini telah ada tujuh PTN badan hukum yang telah diresmikan 

melalui Peraturan Pemerintah (PP), ketujuh PTN badan hukum tersebut adalah : 

1) Institut Teknologi Bandung melalui PP Nomor 65 Tahun 2013; 2) Institut 

Pertanian Bogor melalui PP Nomor 66 Tahun 2013; 3) Universitas Gadjah Mada 

melalui PP Nomor 67 Tahun 2013; 4) Universitas Indonesia melalui PP Nomor 68 

Tahun 2013; 5) Universitas Pendidikan Indonesia melalui PP Nomor 15 Tahun 

2014; 6) Universitas Sumatera Utara melalui PP Nomor 16 Tahun 2014; dan 7) 

Universitas Airlangga melalui PP Nomor 30 Tahun 2014. Walaupun tujuh PTN 

badan hukum tersebut telah menjalani masa transisi pada tahun 2014 dan pada 

tahun 2015 sudah menjadi perguruan tinggi dengan otonomi penuh namun pada 

tahun 2015 masih dianggap masa transisi bagi PTN badan hukum tersebut dalam 

upaya penyesuaian dengan sebuah sistem yang baru.  Sedangkan ada empat PTN 

lain yang sudah menjadi PTN badan hukum, yaitu : 1) Universitas Padjadjaran; 2) 

Universitas Diponegoro; 3) Universitas Hasanuddin; dan 4) Institut Teknologi 

Sepuluh November, namun masih dalam masa transisi hingga benar-benar 

menjadi otonomi penuh pada tahun 2017. Pemberian status badan hukum ini 

berarti perguruan tinggi tersebut secara keseluruhan dinilai memiliki kinerja yang 

telah baik dibandingkan dengan perguruan tinggi lain serta dianggap dapat 

mandiri dalam pengelolaan pendidikannya. Melalui pemberian otonomi penuh 

kepada PTN badan hukum dalam pengelolaan pendidikan bukan berarti peran 

Pemerintah menjadi hilang. Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melakukan pengawasan dan bantuan 

pendanaan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang 

Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 

disebutkan pada Pasal 2 bahwa pendanaan PTN badan hukum dapat bersumber 

dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan selain APBN. 

Pendanaan PTN badan hukum yang bersumber dari APBN diberikan dalam 

bentuk Bantuan Pendanaan PTN badan hukum (BPPTNBH). Bantuan pendanaan 

tersebut digunakan untuk mendanai biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga 

kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan. 

Melalui otonomi pada PTN badan hukum diharapkan perguruan tinggi 

dapat menyusun dan melaksanakan kegiatannya secara leluasa dan progresif 

sesuai dengan kebutuhannya. Permen Ristekdikti nomor 13 tahun 2015 tentang 

Rencana strategis Kemenristekdikti tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa 

kementerian mendorong perguruan tinggi untuk menuju world class university 

terutama bagi PTN badan hukum yang dinilai lebih baik dari perguruan tinggi 

lainnya, yang salah satunya dapat dilihat rangking perguruan tinggi di tingkat 

dunia. Seperti dalam sasaran strategis kementerian tertulis target jumlah 

perguruan tinggi masuk dalam top 500 dunia. Menurut Altbach (2004), world 

class university adalah universitas yang memiliki rangking utama di dunia dengan 

standar internasional dalam keunggulan (excellent). Keunggulan tersebut 
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mencakup, antara lain, keunggulan dalam riset yang diakui masyarakat akademis 

internasional melalui publikasi internasional, keunggulan dalam tenaga pengajar 

yang berkualitas tinggi dan terbaik dalam bidangnya, keunggulan dalam 

kebebasan akademik dan kegairahan intelektual, keunggulan manajemen, fasilitas 

yang memadai untuk pekerjaan akademis, seperti perpustakaan yang lengkap, 

laboratorium yang mutakhir, dan pendanaan yang memadai untuk menunjang 

proses belajar mengajar dan riset. Salah satu yang tidak kurang pentingnya adalah 

keunggulan dalam kerjasama internasional, baik dalam program akademis, riset, 

dan sebagainya. 

Target pemerintah dalam mendorong perguruan tinggi masuk top 500 

dunia dilakukan secara bertahap. Hal ini dikarenakan tidak semua PTN badan 

hukum memiliki kualitas yang sama untuk mencapai world class university. 

Setelah adanya kebijakan pembentukan PTN badan hukum belum adanya evaluasi 

kinerja terhadap PTN badan hukum yang sudah ada terutama pada masa transisi 

menjadi badan hukum untuk melihat trend awal dalam melihat capaian output 

yang dihasilkan oleh PTN badan hukum. Adanya otonomi yang lebih luas dalam 

mengembangkan institusinya sudah seharusnya kinerja PTN badan hukum 

menjadi lebih baik kualitasnya dari segi input, proses, dan output perguruan 

tinggi. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan evaluasi kinerja 

terhadap tujuh PTN badan hukum pada masa transisi menjadi badan hukum 

apakah kualitas kinerjanya dari segi kuantitas maupun efektifitasnya sudah baik. 

Pola anggaran yang dilakukan oleh PTN badan hukum pun perlu adanya kajian 

mengenai hal tersebut karena sebelum menjadi PTN badan hukum mekanisme 

penganggaran mengikuti pola APBN yang dalam proses perencanaan hingga 

pencairan memiliki proses yang cukup panjang. Selain itu, perlunya mengetahui 

hubungan kinerja PTN badan hukum dengan anggaran yang diperoleh dan 

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh PTN badan hukum. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

 

Perguruan tinggi yang telah berstatus badan hukum khususnya yang tujuh 

PTN tersebut dipandang sebagai perguruan tinggi yang memiliki kualitas yang 

lebih baik dibandingkan dengan perguruan tinggi lain apalagi PTN badan hukum 

tersebut terus didukung dan didorong oleh Pemerintah untuk menuju World Class 

University. Namun demikian, pada hasil pemeringkatan yang dikeluarkan oleh 

Kemenristekdikti peringkat PTN badan hukum masih ada yang di bawah 

perguruan tinggi yang dinilai tidak sebaik PTN badan hukum tersebut. Kemudian 

jika dilihat dari publikasi internasional yang terindeks scopus mengalami 

permasalahan yang sama dengan hasil pemeringkatan tersebut. Perlu adanya 

evaluasi terhadap kinerja PTN badan hukum pada masa transisi di tahun 2014 dan 

2015 untuk melihat trend awal capaian yang dihasilkan oleh PTN badan hukum. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, adapun rumusan masalah yang akan 

diselesaikan dengan melakukan penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana karakteristik PTN badan hukum berdasarkan capaian output yang 

dihasilkan oleh perguruan tinggi? 
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2. Bagaimana output yang dihasilkan PTN pada masa transisi menjadi badan 

hukum? 

3. Bagaimana efektifitas kinerja PTN badan hukum? 

4. Bagaimana pola penganggaran yang dilakukan PTN badan hukum pada masa 

transisi menjadi badan hukum? 

5. Bagaimana hubungan anggaran dan kualitas sumber daya manusia dalam 

memengaruhi kinerja PTN badan hukum? 
 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis karakteristik PTN badan hukum berdasarkan indikator output 

yang dihasilkan oleh perguruan tinggi 

2. Membandingkan output yang dihasilkan PTN badan hukum pada masa 

transisi menjadi badan hukum 

3. Menganalisis efektifitas kinerja PTN badan hukum 

4. Mengkaji pola penganggaran yang dilakukan perguruan tinggi pada masa 

transisi menjadi badan hukum  

5. Menganalisis hubungan anggaran dan kualitas sumber daya manusia dalam 

memengaruhi kinerja PTN badan hukum 
 

 

Manfaat Penelitian 

 

 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Perguruan Tinggi Negeri badan hukum agar memiliki motivasi dalam 

meningkatkan kinerjanya sebagai perguruan tinggi yang dinilai lebih baik 

dari perguruan tinggi lainnya dalam rangka menuju World Class University 

2. Pemerintahan pusat (Kemenristekdikti) untuk membuat kebijakan yang tepat 

dan sesuai dalam melihat hasil evaluasi PTN badan hukum 

3. Peneliti. Penelitian ini sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang diperoleh 

selama perkuliahan dan peningkatan wawasan tentang pengetahuan dan 

pengalaman 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada evaluasi kinerja PTN badan hukum 

pada masa transisi menjadi badan hukum yaitu pada tahun 2014 transisi 

pembentukan menjadi badan hukum dan tahun 2015 transisi awal pelaksanaan 

menjadi badan hukum mencakup tujuh PTN, yaitu Institut Pertanian Bogor, 

Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, 

Universitas Airlangga, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas 

Sumatera Utara. 




