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BAB II 

STATUS BADAN HUKUM PERGURUAN TINGGI 

NEGERI DALAM  UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 

2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI 

2.1 Tinjauan Umum Badan Hukum  

 Suatu hal dapat dikatakan sebagai subyek hukum apabila memiliki hak dan 

kewajiban atau kekuasaan atas sesuatu tertentu. Pembagian subyek hukum 

didasarkan pada kewenangan berhak dari masing-masing subyek hukum atas 

sesuatu hal yang ia kuasai, dalam hal ini maka subyek hukum dibagi menjadi 2 

(dua) macam yakni orang (natuurlijk person) dan badan hukum (recht person). 

Orang dinyatakan sebagai subyek hukum karena memiliki hak-hak subyektif yang 

berupa hak dan kewajiban.   

 Selanjutnya, kedudukan badan hukum sebagai suatu subyek hukum 

mengacu pada doktrin communis opinio doctorum12 yang memasukkan lembaga 

atau organisasi sebagai bagian dari subyek hukum yang disamakan dengan 

manusia. Sedangkan badan hukum dikatakan sebagai subyek hukum terdapat 

dalam berbagai macam teori yang perlu dipaparkan dalam penjelasan ini.  

Berdasarkan teori Fictie yang dikemukakan Von Savigny, badan hukum itu 

semata-mata buatan negara saja, berdasarkan  alam yang dapat dikategorikan 

sebagai subyek hukum sehingga dapat dikatakan bahwa badan hukum merupakan 

perkara yang tidak ada lalu orang menciptakan bayangan suatu pelaku hukum 

                                                 
12 Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif  Hukum : Teori, Kritik, dan 

Praktik, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 122 
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yang digambarkan seperti manusia13.  

 Teori selanjutnya adalah teori Harta Kekayaan yang dikemukakan oleh 

Brinz, hanya manusia saja yang dapat dijadikan subyek hukum. Tetapi tidak dapat 

dibantahkan adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada satupun 

manusia yang mendukung hak-hak. Apa yang kita namakan hak-hak dari badan 

hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya dan 

sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan 

atau kekayaan suatu tujuan14. Dalam teori ini dijelaskan bahwa suatu badan 

hukum memiliki hak yang berbeda dengan orang sebagai subyek hukum yang 

alami yakni hak atas kekayaan yang digunakan sebagai tujuan dari badan hukum 

tersebut. Hak atas kekayaan berarti modal yang disetor oleh manusia sebagai 

syarat berdirinya suatu badan hukum. 

 Teori Organ yang dikemukakan oleh Otto Van Gierke, menyatakan bahwa 

badan hukum merupakan realitas yang sesungguhnya sama dengan kedudukan 

orang dalam hukum. Akan tetapi, badan hukum memiliki kehendak atau kemauan 

sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus atau anggota 

badan hukum) dan yang mereka putuskan diartikan sebagai kemauan badan 

hukum tersebut15. Teori inilah yang paling realistis yang mempersonifikasikan 

badan hukum dengan membuat perumpamaan susunan tubuh manusia yang 

menggambarkan organ-organ badan hukum sebagai bagian tubuh manusia. 

                                                 
13 Frederich Carl Von Savigny, Systems des heutigen romischen Rechts, 1986 dalam Ali Ridho, 

Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, 

Wakaf, Alumni, Bandung :1986, hal. 9 
14 Brinz, Lehrbuch der Pendecten, 1883, dalam Ibid, hal. 10 
15 Otto Von Gierke,  Das Deustche Genossensschaftrecht, 1873 dalam Ibid. 
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 Yang terakhir merupakan teori Propriete Cellective yang dikemukakan 

oleh  Planiol (Gezamenlijke Vermogens-Theorie Molengraaff) yang menyatakan 

bahwa hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan 

kewajiban anggotanya secara bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak 

milik, serta harta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-

anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat 

dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga 

mereka bersama-sama secara pribadi tidak menjadi pemilik16. Dengan demikian, 

badan hukum bergantung dari pengurusnya dan harta yang dimiliki badan hukum 

merupakan milik badan hukum tersebut yang berasal dari harta pengurusnya.  

 Dengan kata lain, badan hukum merupakan suatu badan yang ada karena 

hukum, dan memang diperlukan keberadaanya sehingga disebut sebagai legal 

entity dan dikatakan sebagai artificial person atau manusia buatan17. Dalam ilmu 

hukum, ada 2 (dua) jenis badan hukum yang dipandang dari segi kewenangan 

yang dimilikinya, yaitu18 : 

1. Badan hukum publik (personne morale) yang mempunyai kewenangan 

mengeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikat secara umum 

(algemeen bindend) dan yang tidak mengikat secara umum. Contoh : 

Negara, Propinsi, Kabupaten/Kota. 

2. Badan hukum privat (personne juridique) yang tidak memiliki 

                                                 
16 Marcel Planiol, Traite Elementaire de Droit Civil, 1928, dalam Ibid. hal 11 
17 I.G. Rai Widjaya,  Hukum Perusahaan, Megapoin, Bekasi, 2006, hal. 127 
18 Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara : Suatu 

Tinjauan Yuridis, Gramedia, Jakarta, 1986, hal 50 
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kewenangan mengeluarkan kebijakan publik yang mengikat masyarakat 

secara umum. Contoh : Perseroan Terbatas, Yayasan, Firma, dll. 

 Sedangkan menurut Chidir Ali19 mengemukakan pandangannya mengenai 

badan hukum publik dan badan hukum privat sebagai berikut : 

1. Badan hukum publik dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni : 

  Badan hukum publik yang memiliki teritorial; pada umumnya 

badan hukum publik harus memperhatikan atau menyelenggarakan 

kepentingan mereka yang tinggal didalam daerah atau wilayahnya. 

Misalnya, Indonesia memiliki wilayah dari Sabang sampai Marauke, 

begitu pula Propinsi, dan kotapraja-kotapraja. Tetapi juga terdapat badan 

hukum publik untuk menaungi beberapa orang saja seperti Subak di Bali. 

  Badan Hukum publik yang tidak memiliki teritorial; yakni 

badan hukum yang dibentuk oleh kewenangan tertentu dalam 

melaksanakan tujuan tertentu saja. Contohnya adalah Bank Indonesia 

yakni badan hukum yang dibentuk untuk tujuan menangani masalah 

moneter di Indonesia yang dalam bahasa Belanda disebut dengan 

publiekrechtelijk doel corporatie atau badan hukum kepentingan. Badan 

hukum tersebut dianggap tidak memiliki teritorial atau teritorialnya 

dianggap seperti teritorial negara. 

1. Badan hukum privat 

 Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan atas 

                                                 
19 Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1999, hal 62-63 
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kehendak perseorangan-perseorangan. Disamping itu, badan hukum 

publikpun juga bisa mendirikan badan hukum perdata misalnya negara 

bisa mendirikan PT, yayasan, dan lain-lain. Badan hukum privat dibagi 

beberapa jenis yaitu : 

a) perkumpulan (vereniging) yang diatur dalam Pasal 1653 BW 

(Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 

juga diatur dalam Stb. 1870-64 dan Stb. 1939-570 

b) Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 36 Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (KUHD) 

c) Rederij diatur dalam Pasal 323 KUHD 

d) Kerkgenootschappen diatur dalam Stb. 1927-56 

e) Koperasi  

f) Yayasan 

 Pembagian yang demikian inilah yang dapat digunakan dalam melakukan 

analisis terhadap kedudukan status badan hukum  Perguruan Tinggi Negeri yang 

terdapat dalam UU Dikti.  Selain itu, tinjauan umum mengenai badan hukum 

terdapat dalam Pasal 1653 BW  bahwa selain adanya suatu perseroan juga diakui 

suatu perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan yang 

diadakan dan diakui oleh kekuasaan umum untuk melakukan suatu hal tertentu 

yang tidak bertentangan dengan undang-undang maupun kesusilaan. Tinjauan 

umum dalam BW ini merupakan bahasan sederhana dari pengertian badan hukum 

itu sendiri.  
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   Pengertian mengenai badan hukum secara spesifik diatur dan dijelaskan 

dalam peraturan perundang-undangan organik sebagai pendukung. Dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT-

2007)20 dirumuskan bahwa Perseroan Terbatas yang merupakan bagian dari badan 

hukum sebagai suatu persekutuan modal yang didirikan atas dasar perjanjian dan 

melakukan kegiatan usaha. Selain itu, modal dasar perseroan terbatas seluruhnya 

terbagi atas saham-saham (Pasal 1 angka 1 UU PT-2007).  Sehingga dengan 

adanya status perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum, sejak saat itu hukum 

memperlakukan pemilik atau pemegang saham sebagai entitas terpisah dari 

Perseroan Terbatas dan pemegang saham sudah terlepas dari kepentingan yang 

berkaitan dengan harta kekayaan Perseroan Terbatas. Hal ini mencocoki dengan 

teori harta kekayaan yang dikemukakan oleh Brinz mengenai kedudukan suatu 

badan hukum. 

 Selain dalam UU PT-2007, dalam UU BUMN, Persero dikategirkan sebagai 

badan usaha berbentuk PT yang dimiliki oleh negara karena sebagian besar atau 

seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang dikategorikan sebagai kekayaan 

negara yang dipisahkan. Artinya, uang negara yang telah disetorkan  menjadi uang 

BUMN itu sendiri dan bukan lagi menjadi milik negara sehingga modal tersebut 

dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Terdapat  

pertentangan ketentuan perundang-undangan, yakni dalam Undang-Undang 

                                                 
20 Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4756. 
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Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara)21 

menyatakan bahwa modal disetor dalam BUMN merupakan bagian dari keungan 

negara, sedangkan dalam UU BUMN modal dasar yang disetor oleh negara 

merupakan keuangan negara yang benar-benar dipisahkan sehingga menjadi milik 

BUMN secara keseluruhan. Akan tetapi, dalam Fatwa Mahkamah Agung 

Republik Indonesia (MA RI) kepada Menteri Keuangan Nomor 

WKMA/Yud/20/VIII/200622 tertanggal 16 Agustus 2006 menjelaskan perihal 

BUMN dalam UU BUMN dan keuangan negara dalam UU Keuangan Negara 

yang diantaranya: 

1. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU BUMN berbunyi bahwa “Badan Usaha Milik 

Negara yang selanjutnya disebut sebagai BUMN, adalah badan usaha 

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan”. 

Pasal 4 ayat (1) UU BUMN menyebutkan bahwa “Modal BUMN 

merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. 

Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa “Yang 

dimaksud dengan dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarauntuk dijadikan 

penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan 

pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan 

pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”; 

2. Bahwa Pasal-pasal tersebut diatas, yang merupakan Undang-Undang 

khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari 

kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya 

pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN 

melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. 

3. Bahwa Pasal 1 angka 6 UU Perbendaharaan Negara...(dan seterusnya) 

                                                 
21 Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286. 
22 Indonesia, Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 

Perihal permohonan fatwa hukum, tertanggal 16 Agustus 2006 sebagai bentuk tindak lanjut 

Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-324/MK.01/2006 tertanggal 26 Juli 2006  
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4. ......dan lebih baru dari Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 

5. Bahwa begitu pula halnya Pasal huruf g UU Keuangan Negara yang 

berbunyi: 

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi  

“kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak 

lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain 

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada 

perusahaan negara/perusahaan daerah”. 

Yang adanya UU BUMN maka ketentuan Pasal 2 huruf g khusus 

mengenai “kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 

negara/perusahaan daerah” juga tidak mempunyai kegiatan mengikat 

secara hukum. 

6. Bahwa berdasarkan......(dan seterusnya) 

 

Dapat disimpulkan bahwa Fatwa Mahkamah Agung tersebt berimbas pada 

kedudukan UU Keuangan Negara tidak mengikat terhadap ketentuan mengenai 

pembagian keuangan negara pada BUMN sedangkan, ketentuan BUMN yang 

menjadi lex specialis dari pengaturan keuangan negara.  

2.2 Tinjauan terhadap Badan Hukum Milik Negara (BHMN) 

 Secara sederhana badan hukum yang dikenal oleh hukum positif di 

Indonesia hanyalah BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, 

serta perseroan terbatas atau badan hukum lain yang diakui berdasarkan hukum 

adat. Terkait hal tersebut mayoritas sarjana dalam pendapatnya juga menyebutkan 

bahwa negara, propinsi, maupun daerah-daerah yang mempunyai legalitas juga 

sebagai badan hukum. Dalam Pasal 1653 BW sebagai pijakan dalam mengartikan 

unsur rechtpersoon mengklasifikasikan 3 (tiga) jenis bentuk badan hukum yakni : 

1. badan hukum yang diadakan oleh pemerintah 

2. badan hukum yang diakui oleh pemerintah 

3. badan hukum dengan konstruksi keperdataan 
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 Dalam rumusan Pasal 1653 BW tidak dijelaskan terkait pembentukan tipe 

badan hukum yang diadakan oleh pemerintah dan badan hukum yang diakui oleh 

pemerintah. sehingga, dalam ketentuan Pasal 1653 BW khususnya terkait badan 

hukum yang diadakan oleh pemerintah menganut sistem terbuka23 yakni badan 

hukum yang didirikan oleh pemerintah dapat melalui mekanisme penetapan 

undang-undang, peraturan pemerintah, maupun keputusan presiden. Pada 

hakikatnya perbedaan idiil antara BHMN dan BUMN adalah terletak pada fungsi 

pokoknya, BHMN hakikatnya adalah nirlaba sedangkan BUMN tujuannya 

merupakan memupuk keuntungan. Selain perbedaan idiil tersebut persamaan 

diantara keduanya adalah mengenai modal dasar keduanya merupakan kekayaan 

negara yang dipisahkan. Selanjutnya, dalam segi doktrin hukum keduanya telah 

memenuhi syarat materiil seperti kekayaan badan hukum yang terpisah dari 

kekayaan anggota badan hukum, tujuan tertentu, mempunyai kepentingan 

tertentu, maupun organisasi yang teratur. 

 Peraturan tentang PTN yang berbentuk BHMN dituangkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri 

Sebagai Badan Hukum24. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa perguruan tinggi 

milik negara adalah badan hukum milik negara yang bersifat nirlaba. Maksudnya, 

perguruan tinggi milik negara adalah badan hukum yang mandiri dan berhak 

melakukan semua perbuatan hukum layaknya suatu badan hukum pada umumnya. 

                                                 
23 Arifin P. Soeria Atmadja I, Op.Cit  hal. 128 
24 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi 

Negeri Sebagai Badan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860. 
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Walaupun bersifat nirlaba, PTN dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain 

dengan mendirikan unit usaha yang hasilnya dapat digunakan untuk mendukung 

penyelenggaraan fungsi utama perguruan tinggi.   

2.3 Tinjauan Umum Badan Layanan Umum (BLU) 

 Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang tulisan ini bahwa negara 

berhak berperan sebagai pelaku ekonomi. Keterlibatan negara dalam bidang 

ekonomi menurut Lawrence Friedman25 diletakkan dalam 3 (tiga) bentuk 

Perusahaan Negara yaitu : 

1. departement government enterprise adalah perusahaan negara yang 

merupakan bagian integral dari suatu departemen pemerintahan yang 

kegiatannya dibidang public utilities; 

2. statutory public corporation adalah perusahaan negara yang 

sebenarnya hampir sama dengan departement government enterprise 

hanya dalam manajemen lebih otonom dan bidang usahanya masih 

tetap public utilities; 

3. commercial companies adalah perusahaan negara yang merupakan 

campuran dengan modal swasta dan diberlakukan hukum privat. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-

bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang26. Bentuk usaha negara 

                                                 
25 Ibrahim R, Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan, Jurnal 

Hukum Bisnis, Vol 26 No. 1 tahun 2007 hal 8 dalam Ibid., hal. 43 
26 Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara 
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berdasarkan peraturan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yakni : 

1. Perusahaan Jawatan atau PERJAN; berdasarkan Undang-Undang tersebut 

yang dimaksud PERJAN adalah perusahaan negara yang didirikan dan 

diatur menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam Indonesiche 

Bedrijvenwet (IBW, Stb. 1927:419 sebagaimana telah dirubah dan 

ditambah beberapa kali). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 (PP PERJAN)27 tentang 

Perusahaan Jawatan yang dimaksud PERJAN adalah Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dan 

merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas 

saham-saham. PERJAN merupakan penerapan dari bentuk Departement 

Government Enterprise yang maksud dan tujuan didirikannya 

melaksanakan kegiatan usaha demi kemanfaatan masyarakat umum, 

berupa penyediaan jasa pelayanan yang bermutu dan tidak semata-mata 

mencari keuntungan. 

2. Perusahaan Umum atau PERUM; yang dimaksud PERUM berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum 

(PP PERUM)28 adalah BUMN yang seluruh modalnya berupa kekayaan 

                                                                                                                                      
Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904. 
27 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan jawatan (PERJAN), 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor. 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3928. 
28 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM), 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3732. 
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negara yang dipisahkan dan tidak dibagi atas saham. Maksud dan tujuan 

pendirian PERUM adalah meyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk 

kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu 

tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip 

perusahaan. 

3. Perusahaan Perseroan atau PERSERO; yang diasosiasikan sebagai BUMN 

berbentuk Perseroan Terbatas yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima 

puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 

modal secara langsung.  

Selanjutnya, pengahapusan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut 

menghapuskan eksistensi PERJAN sebagai badan hukum . Dalam Pasal 93 ayat 

(1) UU BUMN menyatakan bahwa terhitung sejak keberlakuan UU BUMN, 

status PERJAN harus dirubah menjadi PERUM atau PERSERO. Dengan 

demikian dalam rezim UU BUMN hanya mengenal 2 (dua) bentuk badan usaha 

negara. 

 Kemudian, dikenal 3 (tiga) paket peraturan perundang-undangan perihal 

pengelolaan keuangan negara yakni UU Keuangan Negara, Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan 

Negara)29, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU PPTKN)30. Keberadaan 

                                                 
29 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355. 
30 Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
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eks.-PERJAN dapat dikatakan tergantikan oleh keberadaan Badan Layanan 

Umum (BLU).  Artinya, sifat BLU merupakan badan atau instansi pemerintah 

yang dari segi permodalan atau kekayaan awalnya sama seperti PERJAN yakni 

merupakan kekayaan negara yang tidak dibagi atas saham-saham dan tidak 

dipisahkan dari kekayaan negara atau kekayaan daerah. Selain itu, keberadaan 

BLU juga tidak bisa dipisahkan dari fungsi otonomi dalam otonomi daerah 

sehingga daerah juga dapat berpartisipasi dalam pembentukan BLU sehingga 

BLU yang bersumber dari kekayaan daerah disebut sebagai Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD). Penyebutan BLUD merupakan salah satu implementasi 

pelaksanaan otonomi dalam rangka upaya debirokratisasi yang tidak hanya 

dilakukan pemerintah pusat saja, melainkan juga dapat meliputi pemerintah 

daerah yang kemungkinan dapat menerapkan sistem BLU. 

 Secara historis keberadaan BLU yang nantinya akan dipositifkan dalam 

suatu Undang-Undang sebagai penerapan Undang-Undang Perbendaharaan 

Negara sama halnya dengan munculnya Indisische Bedrijvenwet (IBW) Stb. 

1927:419 tentang keberadaan PERJAN yang muncul sebagai amanat Undang-

Undang Perbendaharaan Hindia Belanda (Indische Comptabiliteitswet) atau ICW 

yang diundangkan pada tahun 1864 dan tertuang dalam Stb. 1864:106 yang 

diperbaharui oleh Stb. 1925:448 dan Stb. 1927:419. Berikut ini merupakan bunyi 

dari Pasal 3 IBW yakni : 

“De Indische Comptabiliteitswet (Nederland Staatblad 1925 Nr 328, 

                                                                                                                                      
Tanggung jawab Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400. 
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Indische Staatblad1925 Nr. 448) is voor Landbedrijven van kracht voor 

zover deze wet daarvan niet afwijk”  

 

(ketentuan Undang-Undang Perbendaharaan Hindia Belanda tetap berlaku, 

sepanjang undang-undang tidak menetukan lain)31 

 Dari bunyi pasal tersebut antar IBW dan ICW terdapat penyimpangan 

yang jelas mengenai konsep kekayaan negara yang dipakai. Dalam IBW, modal 

yang dipakai bukanlah kekayaan negara sedangkan ICW berasal dari APBN. 

Penyimpangan yang kentara terlihat adalah dalam asas Pengelolaan. PERJAN 

dalam IBW tidak menggunakan asas universalitas atau universaliteit beginsel 

yakni penerimaan perusahaan tidak serta merta dapat digunakan dalam 

pembiayaan operasional perusahaan kecuali dalam upaya belanja modal. 

Perbedaan lain terdapat dalam metode pembukuan PERJAN versi IBW tidak 

menggunakan prinsip kas (kas stelsel) melainkan menggunakan prinsip akrual 

(accrual basis) layaknya perusahaan pada umumnya. Sementara itu BLU dan/atau 

BLUD dikarenakan modal dasarnya merupakan bagian dari keuangan negara 

maka berdasarkan UU Perbendaharaan Negara metode pembukuannya 

menggunakan cash basis yang dibebankan pertanggung jawaban pada APBN 

dan/atau APBD.  

 Berdasarkan Rumusan Pasal 1 angka 23 UU Perbendaharaan Negara, BLU 

adalah instansi dilingkungan pemerintahan yang dibentuk untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat berupa pengadaan barang dan/atau jasa yang dijual 

tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan 

pada prinsip efisiensi dan produktivitas, dalam rumusan tersebut menyebutkan 

                                                 
31 Arifin P. Soeria Atmadja I, Op.Cit hal. 347 
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bahwa konsep dasar BLU merupakan bentuk usaha negara yang tidak 

mementingkan keuntungan dalam pelaksanaannya, mengambil keuntungan boleh 

dilakukan oleh BLU selama tidak menjadi tujuan utamanya. Pada dasarnya, BLU 

merupakan bagian dari instansi pemerintah sehingga dapat diartikan sebagai 

badan hukum publik karena BLU diberikan wewenang atribusi untuk melakukan 

usaha sebagai bentuk “kepanjangan tangan” pemerintah.  

 Tidak berlakunya asas universalitas atau Universaliteit Beginsel dalam 

pelaksanaan BLU terdapat dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP 

Pengelolaan Keuangan BLU 2005)32 sebagaimana dirubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP 

Pengelolaan Keuangan BLU 2012)33. Selain itu, landasan hukum dalam Pasal 3 

ayat (1) PP Pengelolaan Keuangan BLU 2012 tersebut dijelaskan bahwa 

kedudukan BLU merupakan pendelegasian tugas yang bertindak untuk dan atas 

nama Pemerintah. Rumusan Pasal 3 ayat (1) PP Pengelolaan Keuangan BLU 2012 

adalah sebagai berikut : 

“BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/ 

pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang 

pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi 

                                                 
32 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502. 
33 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum, 

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340. 
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induk yang bersangkutan” 

sebagai premis kedua mengenai status hukum BLU/BLUD diatur dalam Pasal 3 

ayat (2) PP Pengelolaan Keuangan BLU 2012 yang berbunyi sebagai berikut : 

“ BLU merupakan perangkat pencapaian tujuan kementrian 

negara/lembaga/Pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU 

tidak terpisah dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai 

instansi induk”  

dari kedua premis tersebut dapat disimpulkan bahwa BLU/BLUD bukan 

merupakan badan hukum yang mandiri karena kewenangan yang dimilikinya 

merupakan delegasi dari instansi pemerintah sebagai induknya. 

 Secara umum BLU dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan34 yakni : (I) 

BLU yang kegiatannya menyediakan barang dan/atau jasa meliputi rumah sakit, 

lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain, (ii) BLU yang 

kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan ekonomi terpadu, (iii) BLU yang 

kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana UKM, 

penerusan pinjaman, dan tabungan pegawai. 

 Setelah mengetahui perihal pembagian jenis BLU, maka selanjutnya akan 

dibahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja BLU. BLU menerima 

anggaran yang pada dasarnya bersumber dari APBN/APBD dengan bentuk 

otorisasi kredit anggaran kementerian negara/lembaga/Pemerintah daerah, bukan 

dari kegiatan pembiayaan APBN/APBD. Demikian pula dengan hasil kerjasama 

yang melibatkan BLU/BLUD juga bisa menjadi sumber pendapatan. Sedangkan, 

                                                 
34 Joko Supriyanto dan Suparjo, Badan Layanan Umum: Sebuah Pola Pemikiran Baru Atas Unit 

Pelayanan Masyarakat, disarikan dari Acara Workshop Penyusunan RPP tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam 

www.perbendaharaan.go.id dalam Alfin Sulaiman, Op.Cit, hal. 63  
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anggaran belanja BLU/BLUD harus disesuaikan dengan dengan Rencana Belanja 

yang disusun per tahun secara fleksibel namun Rencana Belanja tersebut harus 

meminta persetujuan Menteri Keuangan dahulu.   

2.4 Perbandingan Kedudukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan 

Hukum Milik Negara (BHMN), dan Badan Layanan Umum (BLU) 

 Secara umum BUMN telah diatur dalam UU BUMN, yang dapat ditarik 

kesimpulannya bahwa BUMN mengandung beberapa unsur dan kriteria yang 

harus dipenuhi yaitu : 

1. Merupakan badan usaha35 

2. Modal seluruh atau sebagian dimiliki oleh negara 

3. Didalam melakukan usaha tersebu, negara melakukan penyertaan modal 

secara langsung 

4. Modal penyertaan tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan 

5. Berbentuk badan hukum 

Selain itu, di Indonesia penciptaan badan hukum tidak diatur secara spesifik 

mengenai penciptaan badan hukum melainkan dengan sistem tertutup yang 

memberikan ruang bagi peraturan perundang-undangan yang bervariasi untuk 

membentuk ciptaan badan hukum sendiri namun tidak ada pengaturan definisi 

atau pengertian yuridis mengenai keberadaan badan hukum itu sendiri. Pada 

                                                 
35 Ridwan Khairandy, Konsepsi Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Perusahaan 

Perseroan, Jurnal Hukum Bisnis , vol 26 Nomor 1 Tahun 2007, dalam Alfin Sulaiman, Op. Cit, 

hal 60 
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pokoknya pengaturan mengenai definisi yuridis badan hukum secara umum di 

Indonesia hanya terdapat dalam Pasal 1653 BW yang mengatur mengenai 

keberadaan badan hukum yang didirikan atas dasar kewenangan pemerintah 

dan/atau atas dasar konstruksi hukum perdata. 

 Jika dibandingkan dengan keberadaan BHMN maka disimpulkan bahwa 

BHMN merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Negara yang hampir sama 

dengan BUMN namun berbeda dalam hal tujuan yang dapat bersifat nirlaba. 

Selain itu persamaan keduanya terletak pada kedudukan kekayaan perseroan yang 

sama dari kekayaan negara yang dipisahkan dan metode kepengurusan organ 

perseroan juga memiliki kesamaan konstruksi. 

 Dalam pembahasan terkait BLU maka harus dititik beratkan pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya terdapat dalam UU 

Perbendahaaraan Negara sehingga secara spesifik karakteristik BLU36 adalah 

sebagai berikut : 

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari 

kekayaan negara. 

2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat 

3. Tidak bertujuan mencari laba  

4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala 

korporasi 

                                                 
36 Joko Supriyanto dan Suparjo, Loc.Cit, dalam Alfin Sulaiman, Op.Cit, hal 63-64 
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5. Rencana Kerja, anggaran, dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan 

pada instansi induk 

6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara 

langsung 

7. Pegawai dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun bukan 

Pegawai Negeri Sipil (non-PNS) 

8. BLU bukan subjek Pajak  

Dari karakteristik seperti itu, maka disimpulkan mengenai perbedaan kekayaan 

negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD). Perbedaan tersebut terletak pada : 

1. Pembentukan BLU untuk pelayanan kepada masyarakat guna memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 

2. Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara dan/atau daerah 

yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk 

menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan; 

3. Pembinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri 

Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang 

bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan; 

4. Pembinaan keuangan BLU instansi pemerintah daerah dilakukan oleh 

pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh 

Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) atas bidang pemerintahan 

yang bersangkutan; 
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5. Setiap BLU wajib menyurun rencana kerja dan anggaran tahunan; 

6. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan 

kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai laporan yang tidak dipisahkan 

dari RKA serta Laporan Keuangan dan Kinerja kementerian 

negara/lembaga/pemerintah daerah; 

7. Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang 

diberikan merupakan pendapatan negara/daerah; 

8. Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja 

yang bersangkutan; 

9. BLU dapat menerima hibah atau sumbangan masyrakat atau instansi lain; 

10. Ketentuan lebih lanjut terkait BLU diatur dalam peraturan pemerintah. 

 Berdasarkan penjelasan di atas antara BUMN, BHMN, dan BLU memiliki 

perbedaan dan persamaan mendasar antara satu dengan yang lainnya. Secara garis 

besar perbedaan antara BUMN, BHMN, dan BLU akan disajikan dalam bentuk 

tabel berikut ini : 

(tabel 2.4.1) Perbedaan BUMN, BHMN, dan BLU 

NO 
Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) 

Badan Hukum Milik 

Negara (BHMN) 

Badan Layanan 

Umum (BLU) 

1.  Berbentuk Badan 

Hukum 

Berbentuk Badan 

Hukum 

Tidak berbentuk Badan 

Hukum 

2. Modal seluruh atau 

sebagian besar berasal 

dari kekayaan negara 

yang dipisahkan 

Modal seluruhnya 

berasal dari kekayaan 

negara yang dipisahkan 

Modal seluruhnya 

berasal dari kekayaan 

negara/daerah yang 

tidak dipisahkan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
OTONOMI PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN NEGERI BADAN HUKUM (PTNI-BH)

RYAN SURYA PRADHANA



39 

 

 

3. Bertujuan mencari 

keuntungan 

Tujuan dapat bersifat 

nirlaba 

Memiliki tujuan 

memberi pelayanan 

masyarakat dalam 

pemenuhan barang dan 

jasa tanpa 

mengutamakan 

keuntungan yang 

didasarkan pada prinsip 

efisiensi dan 

produktivitas 

 

2.5 Status Kelembagaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebelum Lahirnya 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

 Awal munculnya peraturan terkait perguruan tinggi diatur dalam Undang-

Undang Nomor 7 Drt Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran Tinggi pada 

masa Republik Indonesia Serikat. Kemudian, dengan adanya dekrit Presiden 

Indonesia tahun 1955 yang mengembalikan kedudukan Undang-Undang Dasar 

1945 sehingga bentuk negara kembali kepada Negara Kesatuan peraturan itu 

dicabut dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang 

Perguruan Tinggi (UU Perguruan Tinggi)37. Dalam Undang-Undang inilah diatur 

secara sederhana mengenai Pengertian, Jenis, Fungsi, serta Prosedur terkait 

pelaksanaan Perguruan Tinggi di Indonesia. Didalam Pasal 3 UU Perguruan 

Tinggi ini diatur mengenai bentuk Perguruan Tinggi di Indonesia, yakni 

penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh pemerintah atau PTN dan 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dalam pelaksanaan Undang-Undang ini tidak 

                                                 
37 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2361. 
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diatur secara rinci mengenai bentuk badan hukum Perguruan Tinggi. 

 Selanjutnya, secara tersirat didalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang 

Perguruan Tinggi ini memberikan wewenang penyelenggaraan Perguruan Tinggi 

oleh Negara dengan Pendirian yang dilakukan oleh Presiden Indonesia. Tidak 

hanya berhenti disitu, campur tangan negara dalam Pelaksanaan Pendidikan 

Tinggi sangat kental terasa bahwa Negara memberikan wewenang secara atribusi 

kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada waktu itu sebagai 

pelaksana teknis penyelenggaraan PTN bahkan PTN yang didirikan oleh 

Departemen/Lembaga Negara lain juga menjadi tanggung jawab Menteri 

Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Terlihat jelas dalam penyelenggaraan 

PTN murni penyelenggaraan negara sehingga PTN sepenuhnya bertanggung 

jawab pada Negara dan PTN merupakan bagian dari Negara. Namun tidak dapat 

diklasifikasikan secara jelas apakah bentuk Badan Hukum dari PTN ini termasuk 

dalam kategori PERJAN atau PERUM bahkan bisa jadi mencocoki bentuk BLU. 

Akan tetapi, dari kedudukan PTN sebagai bagian dari negara mencocoki dengan 

sifat-sifat dari BLU. 

 Berbeda dengan PTN, PTS di Indonesia dapat diadakan oleh Warga 

Negara Indonesia (WNI) yang diakui sebagai hak Warga Negara. Dalam 

penyelenggaraan PTS, pemerintah hanya sebatas melakukan pengawasan dengan 

membentuk Lembaga Perguruan Tinggi Swasta (LPTS) yang bertindak sebagai 

pengawas PTS yang nantinya melaporkan hasil evaluasi dan pengawasan kepada 

Menteri. Disisi lain kedudukan Menteri tetap sebagai otoritas tertinggi dalam 
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dunia Pendidikan di Indonesia yang berhak menutup atau menggabungkan PTS 

yang didasarkan pada hasil evaluasi LPTS. Walaupun pendirian PTS merupakan 

Hak Warga Negara untuk meyelenggarakan pendidikan tinggi Negara tidak lepas 

tangan ini, hal tersebut dibuktikan bahwa PTS tetap mendapatkan subsidi dan/atau 

tunjangan lain yang diberikan oleh Pemerintah. 

 Selanjutnya, setelah keberlakuan Undang-Undang Perguruan Tinggi 

tersebut tidak ada lagi Undang-Undang yang mengatur secara rinci mengenai 

keberadaan Perguruan Tinggi apalagi terkait bentuk badan hukumnya. Dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional38 (UU 

Sisdiknas-1989) hanya mengatur secara umun terkait keberadaan perguruan tinggi 

dan pengeloln pendidikan tinggi. 

 Munculnya UU BHP merupakan titik kejelasan dari bentuk badan hukum 

Perguruan Tinggi hingga akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam 

Undang-Undang BHP, yakni dalam Pasal 5 UU BHP membagi jenis Badan 

Hukum Pendidikan yakni BHP Penyelenggara dan BHP Satuan Pendidikan. Dari 

penamaan kedua jenis badan hukum tersebut terlihat jelas bahwa dalam regime 

UU BHP segala satuan pendidikan diwajibkan berbentuk Badan Hukum 

Pendidikan yang berarti Badan Hukum yang menyelenggarakan satuan 

pendidikan formal. Jika kita bandingkan dengan tinjauan-tinjauan umum 

mengenai badan usaha negara yang telah dibahas sebelumnya maka BHP ini 

                                                 
38 Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3390. 
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termasuk dalam kategori BHMN yang seharusnya bersifat nirlaba. Prinsip nirlaba 

merupakan suatu prinsip yang diatur dalam UU BHP dan dijelaskan dalam Pasal 4 

ayat (1) UU BHP. 

 BHP Penyelenggara adalah suatu yayasan, perkumpulan, atau badan 

hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui 

sebagai badan hukum pendidikan. Sedangkan, BHP Satuan Pendidikan adalah 

suatu satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah 

daerah, dan/atau masyarakat yang harus mendapatkan persetujuan formal dari 

menteri Pendidikan yang hanya bisa menyelenggarakan 1 (satu) Pendidikan 

Formal saja. BHP Satuan Pendidikan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni BHP 

Pemerintah (BHPP), BHP Pemerintah daerah (BHPPD), dan BHP Masyarakat 

(BHPM). Walaupun telah dibagi menjadi sedemikian rupa pada dasarnya bentuk 

BHP tersebut tetap seperti BHMN sehingga pengelolaan terhadap BHP 

menitikberatkan adanya otonomi pengelolaan. 

 Terlebih jika dilihat dari segi pendirian badan hukum pendidikan dalam 

Pasal 11 ayat (1) UU BHP disebutkan sebagai berikut : 

1. harus memiliki pendiri 

2. memiliki tujuan di bidang pendidikan formal 

3. struktur organisasi dan; 

4. kekayaan sendiri yang dipisahkan dari kekayaan pendiri 

 Selain itu, dalam Pasal 11 ayat (2) UU BHP dijelaskan bahwa kekayaan 
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yang dipisahkan harus mencukupi untuk biaya investasi dan biaya operasional 

BHP yang dituangkan dalam Anggaran Dasar. Dengan demikian maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan mekanisme seperti itu mencocoki dengan kriteria 

BHMN. Walaupun pengelolaan BHP pada prinsipnya adalah nirlaba dengan 

adanya pengelolaan dana secara mandiri tetapi Satuan Pendidikan tidak bisa 

dilepas secara mandiri untuk melakukan pengeleloaan keuangan. Selain itu, dalam 

frasa penentuan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan tidak akan 

bisa terjadi akuntabilitas ketika satuan Pendidikan melakukan pengelolaan 

tersebut secara mandiri. Kata “pengelolaan mandiri” mempunyai arti bahwa 

pengelolaan dana tersebut murni dari otoritas Badan Pendidikan sehingga negara 

akan terlepas dari peranan pendanaan pendidikan dan dapat diartikan bahwa 

nantinya penarikan biaya dari masyarakat menjadi otoritas Badan Pendidikan. 

Dengan adanya konsep seperti itu maka sama halnya Badan Pendidikan hanya 

sebagai badan pengelola dana masyarakat yang nantinya akan dikelola secara 

mandiri dan dapat memperoleh keuntungan dan tidak akan berbeda dengan 

konsep BUMN yang badan usahanya mengelola laba. 

 Berdasarkan Peraturan pelaksana UU BHP, PTN terbagi atas beberapa 

unsur yang bertindak untuk mengurus dan melaksanakan PTN. Unsur-unsur 

tersebut adalah39: 

1. Majelis Wali Amanat (MWA) 

                                                 
39 Richardus Eko Indrajit & Richardus Djokopranoto, Manajemen Perguruan Tinggi Modern, 

Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2006, hal 9-10 
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Organ PTN yang berfungsi mewakili pemerintah dan masyarakat serta 

terdiri unsur-unsur menteri, senat akademik, masyarakat, dan rektor. 

2. Dewan Audit 

Organ PTN yang secara independen melaksanakan evaluasi hasil audit 

internal dan eksternal atas penyelenggaraan PTN untuk dan atas nama 

MWA. 

3. Senat Akademik  

Adalah badan normatif tertinggi di PTN dibidang akademik, yang terdiri 

atas pimpinan, dekan fakultas, guru besar yang dipilih melalui pemilihan, 

wakil dosen bukan guru besar yang dipilih melalui pemilihan, kepala 

perpustakaan, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik yang 

bersangkutan. 

4. Pimpinan 

Pimpinan PTN terdiri atas rektor yang dibantu oleh beberapa pembantu 

rektor. 

5. Unsur Pelaksana Akademik 

Terdiri atas fakultas, jurusan, lembaga-lembaga, pusat-pusat, dan bentuk 

lain yang dianggap perlu. 

6. Unsur Pelaksana Administrasi 

Terdiri atas biro-biro, bagian-bagian, dan bentuk lain yang dianggap perlu 
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7. Unsur Penunjang 

Terdiri atas perpustakaan, laboratorium, bengkel, pusat komputer, kebun 

percobaan, dan bentuk lain yang dianggap perlu  

 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keberadaan UU 

BHP terdapat beberapa poin terkait alasan pembatalan UU BHP yang disampaikan 

oleh Pemohon Uji Materiil UU BHP, salah satu yang terkait dengan keberadaan 

BHP yang nantinya akan berimbas pada komersialisasi pendidikan adalah : 

1. Bahwa dalam frasa “mengelola dana secara mandiri” dalam UU BHP 

tidak sejalan dengan amanat konstitusi karena diartikan sebagai dapat 

mencari dana atau sumber keuangan dari pihak lain yang dapat dibebankan 

kepada peserta didik sehingga bertentangan dengan konsep nirlaba dari 

BHMN. Dikatakan bertentangan karena uang atau biaya yang dibebankan 

kepada peserta didik didasarkan pada keadaan Badan Pendidikan yang 

dapat diduga bisa mencari keuntungan dari proses tersebut 

2. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat 

(7), Pasal 38, Pasal 42, dan Pasal 43 UU BHP telah menjadikan dan 

mengharuskan BHP untuk dapat melakukan upaya kapitalisasi modal, 

memperoleh pendapatan, dan memiliki cabang usaha baik di bidang 

pendidikan maupun bidang lain dalam bentuk portofolio. Ciri dari 

kapitalisasi modal dapat dilihat dari penanaman modal kembali uang sisa 

usaha yang dapat ditanam kembali dibidang pendidikan atau bidang usaha 
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lain. Inilah frasa yang dapat menghilangkan esensi peningkatan kualitas 

pendidikan. 

3. Dalam pasal yang telah tersbut diatas telah merubah esensi 

penyelenggaraan pendidikan, dimana negara memberikan kepada instansi 

pendidikan untuk menyelenggarakan hal yang beradar diluar koridor 

kependidikan yang diartikan sebagai pekerjaan yang mirip atau bahkan 

sama dengan badan usaha lain yang memiliki tujuan untuk mencari 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam hal ini peran negara hanya 

sebatas dalam pemberian subsidi yang nilainya sangat kecil dan 

membebaskan sektor pendidikan ini berada dalam mekanisme pasar yang 

fluktuatif 

4. Bahwa dalam Pasal 57 UU BHP menyamakan BHP sebagai suatu badan 

usaha komersil yang sewaktu-waktu dapat dipailitkan  

5. Dalam Pasal 58 ayat (4) UU BHP yang menyatakan “apabila badan 

hukum bubar karena pailit, maka berlaku perundang-undangan dibidang 

pailit” yang artinya perlakuan terhadap BHP sama halnya dengan 

perusahaan yang sewaktu-waktu dapat dipailitkan, tidak hanya itu bahwa 

jika terjadi kepailitan terhadap BHP maka seluruh aset harus dicairkan 

seluruhnya. Lalu, bagaimana mungkin instansi pendidikan bisa dipailitkan 

apabila sektor pendidikan merupakan public goods. 

 Dari beberapa pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan 
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merupakan barang publik (public goods) yang menjadi hak warga negara yang 

wajib diberikan oleh negara sebagai pemenuhan hak-hak yang diatur dalam UUD 

NRI 1945. Sementara itu, pendidikan yang merupakan kewajiban negara harus 

memiliki wadah yang berupa suatu badan hukum yang tentunya harus bersifat 

nirlaba atau non-profit. Namun, dalam UU BHP kesemuanya itu tidak diakomodir 

secara jelas yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan negara 

dengan otonomi BHP itu sendiri. Berdasarkan teori, BHP yang berbentuk BHMN 

seharusnya merupakan bentuk Badan Hukum Publik yang melibatkan seluruh 

elemen negara dalam pengelolaannya karena pembentukan BHMN itu sendiri 

merupakan pendelegasian kewenangan secara atribusi kepada BHP. Otonomi BHP 

inilah yang menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai pengelolaan 

keuangan BHP yang mirip atau bahkan sama dengan BUMN yang berada dalam 

ranah Badan Hukum Privat dan berprinsip memperoleh keuntungan sebanyak-

banyaknya. 

 Pendapat berbeda dikemukakan oleh Arifin P. Soeria Atmadja, yang 

menyatakan bahwa eksistensi BHP khususnya Perguruan Tinggi Negeri-Badan 

Hukum Milik Negara (PTN-BHMN) adalah sebagai berikut. Pertama, 

dipisahkannya kekayaan negara yang menjadi kekayaan awal PTN-BHMN dan 

kekayaan pribadi anggota. Pemisahan tersebut menimbulkan konsekuensi dalam 

hak dan kewajiban anggota pengurus secara pribadi serta hak dan kewajiban PTN-

BHMN sebagai badan hukum. Dengan demikian, tindakan hukum anggota 

pengurus pribadi bukan merupakan tindakan hukum PTN-BHMN sehingga 
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kreditor anggota pribadi organ tidak berhak menuntut harta kekayaan PTN-

BHMN. Selanjutnya, anggota pribadi organ PTN-BHMN tidak dapat menagih 

piutang dari badan hukum terhadap pihak ketiga, serta kompensasi antara utang 

pribadi organ dengan utang badan hukum tidak diperbolehkan. Demikian pula 

hubungan hukum yang berupa perjanjian maupun proses hukum antara anggota 

pribadi organ dengan badan hukum dilakukan seperti halnya badan hukum 

terhadap pihak ketiga. Dalam hal terjadi kepailitan maka para kreditor badan 

hukum saja yang dapat menuntut kekayaan yang terpisah dari badan hukum. 

 Kedua, dalam Peraturan pemerintah terkait penetapan PTN sebagai 

BHMN, jelas dapat dilihat bahwa BHMN bertujuan ideal dan bersifat Nirlaba. 

Tujuan PTN-BHMN merupakan tujuan badan hukum dan bukan tujuan anggota 

pribadi organ sehingga dalam mencapai tujuannya badan hukum melakukan 

sendiri sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam 

pergaulan hukum, meski diwakili oleh organ badan hukum yang bertindak untuk 

dan atas nama badan hukum. Selanjutnya, dan kewajiban badan hukum 

hendaknya dirinci secara jelas agar dapat diketahui secara mudah perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh badan hukum apakah tetap pada batas 

kewenangannya ataukah diluar batas kewenangannya (ultravires) Rincian hak dan 

kewajiban PTN-BHMN harus dituangkan dalam suatu Anggaran Dasar/Anggaran 

Rumah Tangga (AD/ART) PTN-BHMN agar membatasi perbuatan hukum diluar 

kewenangan yang dapat merugikan PTN-BHMN. 

 Ketiga, dengan Perubahan Status PTN menjadi PTN-BHMN, setiap 
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penerimaan yang diterimanya sebagai akibat pelayanan jasa pendidikan yang 

merupakan kontra prestasi yang diberikan Pemerintah melalui PTN berupa jasa 

pendidikan, penelitian yang diberikan kepada masyarakat, maupun kegiatan lain 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan merupakan otonomi dan 

kewenangan PTN-BHMN yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara. 

 Berdasarkan 3 (tiga) hal tersebut dapat disimpulkan bahwa PTN dengan 

status hukum sebagai insitusi pemerintah sukar berkembang sehingga universitas 

sebagai lembaga pendidikan tinggi sebagai bagian kecil dari kekuatan moral 

(moral force) harus mengikuti perkembangan zaman dengan melakukan 

pembangunan institusi yang kuat dan baik dari segi Sumber daya manusia, 

pembangunan infrasturktur yang memadai, serta alih teknologi yang cepat dan 

berimbang demi menyongsong globalisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

modifikasi bentuk badan hukum dari PTN agar diterima di pasar global yakni 

dengan memberikan otonomi khusus dalam pengelolaan organisasi, pengelolaan 

keuangan, serta modifikasi manajemen dan materi perkuliahan. Dengan adanya 

bentuk universitas yang demikian maka pendidikan di Indonesia dapat bersaing 

dengan universitas-universitas lain di dunia. 

 Terlihat jelas pertentangan pendapat tersebut, bahwa dampak globalisasi 

yang begitu hebat akan memberikan pergeseran makna pendidikan yang semula 

sebagai public goods menjadi private goods, sehingga, berdasarkan Putusan 

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan tentang 

keberadaan UU BHP dengan sebagai berikut : 
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1. Bahwa pendidikan tidak hanya menyangkut hak dan kewajiban 

pemerintah, melainkan juga hak-hak warga negara yang dilindungi. 

Adanya kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan bukan 

berarti pengaturan tersebut dilepas begitu saja tanpa adanya rambu-rambu 

sama sekali. Sehingga penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu 

modal bangsa yang teruji, oleh karenanya harus tetap berada dalam 

koridor tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; 

2. Penyelanggaraan pendidikan tidak berarti sebagai penyelenggaraan 

kesekolahan saja melainkan pendidikan diartikan sebagi hak asasi. Hak 

asasi dimaknai sebagai hak untuk hidup dan melangsungkan kehidupan, 

pendidikan bagi anak merupakan bentuk hak untuk melangsungkan 

kehidupan yang sarat nilai kemanusiaan dan keberadaban sehingga 

penyelenggaraan pendidikan haruslah plural dan majemuk. 

3. Selain hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, berkaitan dengan 

penyelenggaraan pendidikan juga diatur mengenai hak untuk berserikan 

dan berkumpul sehingga pelarangan pembentukan instansi pendidikan 

diluar bentuk yang disebutkan dalam UU BHP yang dimasukkan dalam 

kriteria BHPM yang berupa perkumpulan dan perserikatan adalah bentuk 

pelanggaran konstitusi. Melihat dari kondisi bangsa Indonesia terdahulu 

dalam segala keterbatasan pendidikan tetap menjadi hal yang utama dalam 

perkembangan SDM 

4. Tidak ada alasan yang jelas dalam penyeragaman bentuk instansi 

pendidikan yang harus dirupakan sebagai BHP. Keperluan praktis dalam 

penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah merupakan suatu hal yang 

nantinya akan membebani pemerintah dengan proses administratif yang 

rumit agar dapat sesuai dengan UU BHP. Pekerjaan yang rumit tersebut 

justru akan menyita waktu pemerintah yang seharusnya menyediakan 

sarana pendidikan yang layak dinikmati seluruh elemen masyarakat 

5. Pertimbangan pemerintah dengan adanya UU BHP maka akan terbentuk 

Lembaga yang bersifat nirlaba haruslah dilihat secara kritis. Pengertian 

nirlaba dan biaya yang terjangkau adalah suatu masalah yang nantinya 

timbul dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini, 

penyelenggara pendidikan akan benar-benar membuat lembaga pendidikan 

yang bersifat nirlaba namun tidak serta merta lembaga pendidikan tersebut 

dapat bersifat komersial dan mencari keuntungan. 

6. Pengelolaan dana secara mandiri dan nirlaba oleh BHP tidak menjamin 

adanya pendidikan murah bagi masyarakat. Padahal prinsip pendidikan 

yang terjangkau bagi masyarakat merupakan masalah yang mengakar di 

Indonesia. Prinsip nirlaba akan menyebabkan biaya pendidikan murah bila 

tergantung oleh beberapa hal yakni : (a) besarnya biaya yang harus 

ditanggung oleh instansi Pendidikanuntuk penyelenggaraan pendidikan 

termasuk gaji pendidik dan staf administrasi, (b) perawatan fasilitas 
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pendidikan, dan (c) kesempatan instansi pendidikan mendapatkan hasil 

dari usaha pendidikan maupun non pendidikan. Tidak banyak usaha 

kesempatan usaha bagi BHP untuk mendapatkan dana diluar hasil dari jasa 

pendidikan yang dibebankan kepada peserta didik. Persaingan pasar yang 

cukup ketat menyebabkan hal tersebut dan kalaupun bisa maka hanya 

usaha kecil saja yang dapat dimasuki oleh BHP karena usaha skala besar 

dan padat teknologi hanya menjadi milik perusahaan besar. Instansi 

pendidikan diluar daerah menjadi sulit untuk masuk dalam persaingan 

usaha dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Oleh karenanya, 

maka BHP termasuk Universitas hanya mampu mengolah tanah sebagai 

modal yang diberikan kepadanya untuk dijadikan lahan usaha dan 

mengurangi pembangunan fasilitas. Selain itu, peserta didik akan menjadi 

sasaran dengan meminta berbagai macam pungutan dengan nama yang 

beraneka ragam 

7. Mengenai konsep yang menyatakan BHP dapat dipailitkan sangatlah tidak 

melindungi kepentingan pendidikan dan menjauhi prinsip-prinsip 

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kepailitan yang tunduk pada 

UU Kepailitan akan sangatlah mudah dikenakan kepada BHP karena 

dalam UU BHP tidak melindungi keberadaan BHP yang akan dikenakan 

kepailitan. Padahal, dalam hal kepailitan UU Kepailitan melindungi 

keberadaan bank yang akan mengalami pailit dengan proses pengajuan 

yang hanya boleh diajukan Bank Indonesia serta oleh Badan Pengawas 

Pasar Modal untuk Perusahaan Efek. Sedangkan untuk BHP dan bahkan 

BHPP yang menyelenggarakan pendidikan formal yang menjadi amanat 

konstitusi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar persaingan 

yang sangat bertentangan dengan jiwa penyelenggaraan pendidikan dalam 

konstitusi. 

 Atas beberapa hal yang telah disebutkan diatas maka akhirnya dengan 

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII-2009  

tanggal 10 Maret 2010, UU BHP dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 

sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian 

berakhirlah keberadaan UU BHP yang mengatur mengenai keberadaan Badan 

Hukum dibidang pendidikan yang dirasa sangat membebani masyarakat maupun 

penyelenggara pendidikan.  
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2.6  Kedudukan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) setelah Pencabutan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum 

Pendidikan 

 Setelah pencabutan UU BHP, pengelolaan Perguruan Tinggi kembali 

diatur dalam UU Sisdiknas 2003 sebagai Peraturan Pokok perundang-undangan 

tentang Pendidikan di Indonesia. Munculnya UU Dikti selaku peraturan organik 

atau peraturan pelaksana Pendidikan Tinggi di Indonesia dilatarbelakangi oleh 

kebutuhan Perguran Tinggi akan mekanisme pengelolaan Instansi yang timbul 

kebuntuan akibat pencabutan UU BHP. Dalam UU Sisdiknas bentuk badan hukum 

pada Instansi Pendidikan diatur secara lengkap dalam ketentuan Pasal 53 UU 

Sisdiknas 2003 yang berbunyi : 

1. Penyelenggara dan/atau satuan Pendidikan formal yang didirikan oleh 

Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum Pendidikan; 

2. Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik; 

3. Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

berprinsip nirlaba dan mengelola secara mandiri untuk melanjutkan satuan 

pendidikan; 

4. Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang 

tersendiri.  

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 53 nya menyatakan : 

Badan Hukum Pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi 

penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan antara lain berbentuk Badan 

Hukum Milik Negara. 

 Dengan berakhirnya keberadaan UU BHP maka berakhir pula keberadaan 

peristilahan Badan Hukum Pendidikan. Bisa diasumsikan, bahwa lahirnya bentuk 

baru pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri berkaitan dengan kekosongan hukum 
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yang ada pada UU Sisdiknas. Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi 

menyatakan bahwa keberadaan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas 2003 berikut 

Penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sepanjang frasa 

“Badan Hukum Pendidikan” harus dimaknai sebagai fungsi penyelenggara 

pendidikan dan bukan merupakan bentuk badan hukum tertentu. Itulah yang 

kemudian menimbulkan polemik didunia pendidikan karena telah terdapat 

Peraturan Pemerintah tentang Penetapan BHMN terhadap beberapa PTN, yakni 

Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Pertanian 

Bogor (IPB), dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Keempat PTN yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah sebagai BHMN inilah yang terdampak begitu besar 

karena dengan adanya Putusan Mahkamah Kontitusi tersebut mengalami 

kekosongan bentuk badan hukum. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah 

tersebut dapat diartikan sebagai suatu akta pendirian dan akta pemisahan 

kekayaan negara sekaligus akta kekayaan awal PTN. 

 Sebagian kalangan akademisi dunia pendidikan menyatakan bahwa 

keberadaan UU Dikti merupakan metamorfosis dari keberadaan UU BHP yang 

telah dibatalkan oleh MK. Latar belakang adanya UU Dikti adalah menjadikan 

PTN tetap sebagai Badan Hukum yang memiliki otonomi dan/atau kedaulatan 

pengelolaan agar terlepas dari campur tangan pemerintah. Pada pokoknya 

pengaturan Perguruan Tinggi dalam UU Dikti terkait dengan frasa otonomi yang 

diberikan kepada Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 62 UU Dikti, otonomi diartikan 

sebagai bentuk kebebasan dalam melakukan pengelolaan perguruan tinggi agar 
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sesuai Tridharma. Penjabaran mengenai bentuk otonomi dibagi dalam otonomi 

akademik dan non-akademik. Berikut ini merupakan tabel terkait pembagian 

kewenangan kampus dalam bidang otonomi : 

(tabel 2.6.1) Pembagian Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi 

OTONOMI AKADEMIK OTONOMI NON-AKADEMIK 

Pasal 64 ayat (2) UU Dikti 

Penetapan norma dan kebijakan 

operasional serta pelaksanaan 

Tridharma Perguruan Tinggi 

Pasal 64 ayat (3) UU Dikti 

Penetapan norma dan kebijakan 

operasional serta pelaksanaan : 

1. Organisasi 

2. Keuangan 

3. Kemahasiswaan 

4. Ketenagaan, serta 

5. Sarana Prasarana 

 

 

 Dalam kaitannya dengan otonomi maka harus diketahui pula tentang 

bentuk-bentuk Perguruan Tinggi di Indonesia dalam UU Dikti. UU Dikti membagi 

Perguruan Tinggi menjadi 2 (dua) bentuk yakni PTN dan PTS pada prinsipnya 

pengelolaan Pendidikan Tinggi harus didasarkan pada beberapa prinsip yakni : 

1. Akuntabilitas yaitu prinsip untuk mempertanggungjawabkan semua jenis 

kegiatan Perguruan Tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuia 

dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip akuntabilitas dapat diukur 

dari rasio mahasiswa dengan dosen, kecukupan sarana prasarana, 

penyelenggaraan pendidikan bermutu, dan kualitas lulusan; 

2. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan dan kemampuan untuk menyajikan 

informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku 

kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

3. Nirlaba yaitu prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba 

sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali 

kepada Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu 

layanan pendidikan; 

4. Penjaminan mutu yaitu prinsip yang berupa kegiatan sistemik untuk 
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memberikan layanan Pendidikan Tinggi yang memenuhi atau melampaui 

standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu layanan 

pendidikan secara berkelanjutan ; serta 

5. Efisiensi dan efektivitas yaitu prinsip yang berupa kegiatan sistemikuntuk 

memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan. 

Kelima prinsip tersebut merupakan dasar pengelolaan Pendidikan Tinggi di 

Indonesia. Dengan demikian dalam kaitannya dengan bentuk badan hukum maka 

pola pengelolaan Pendidikan Tinggi di Indonesia tetap dijadikan dalam bentuk 

BHMN. Tipe pengelolaan BHMN dalam Pendidikan Tinggi juga diatur dalam UU 

BHP yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Kontitusi. Tipologi 

pengelolaan Pendidikan Tinggi yang terlihat dalam pola pengelolaan yang 

dilakukan secara mandiri dan berdasarkan prinsip nirlaba. 

 Selain mengenai bentuk Perguruan Tinggi yang terdiri dari PTN dan PTS, 

maka didalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (PP 

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Dikti)40 bentuk Pendidikan tinggi dibagi dalam 

3 (tiga) jenis yakni : (i) PTN, (ii) PTN-BH, dan (iii) PTS. Pembagian jenis 

tersebut bertujuan untuk mempermudah pengelolaan dan penyelenggaraan 

pendidikan tinggi. Berikut ini merupakan perbedaan ketiga bentuk 

penyelenggaraan pendidikan tinggi : 

(tabel 2.6.2) Perbandingan PTN, PTN-BH, dan PTS    

                                                 
40 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500. 
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 PTN PTN-BH PTS 

Wewenang 

Pendirian 

Didirikan oleh 

Pemerintah 

Didirikan oleh 

Pemerintah dan 

nantinya akan dibentuk 

Statuta 

Didirikan oleh 

masyarakat 

dengan 

membentuk 

Badan 

Penyelenggara  

berbentuk Badan 

Hukum yang 

diselenggarakan 

dengan prinsip 

nirlaba melalui 

persetujuan 

menteri 

Pendirian, 

Perubahan, 

dan 

Pembubaran 

Universitas dan Institut 

melalui mekanisme 

Peraturan Presiden atas 

usul menteri yang telah 

mendapatkan 

pertimbangan tertulis 

dari menteri 

pemberdayaan aparatur 

negara 

 

Sekolah Tinggi, 

Akademi, Politeknik 

ditetapkan melalui 

Peraturan Menteri yang 

telah mendapatkan 

pertimbangan tertulis 

dari Menteri 

Pemberdayaan 

Aparatur Negara 

 Perubahan dan 

Pencabutan Izin 

ditetapkan oleh 

menteri 

Otonomi 

Pengelolaan  

Bidang akademik : 

- persyaratan akademik 

mahasiswa yang akan 

diterima 

- kurikulum program 

studi 

- proses pembelajaran 

- penilaian hasil belajar 

- syarat kelulusan  

- wisuda 

Bidang Akademik 

- persyaratan akademik 

mahasiswa yang akan 

diterima 

- pembukaan, 

perubahan, dan 

penutupan program 

studi 

- kurikulum program 

studi 
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Non-Akademik 

Organisasi 

- Rencana strategis dan 

rencana kerja tahunan 

- sistem pejaminan 

mutu internal 

Keuangan 

- membuat perjanjian 

dengan pihak ketiga 

- sistem pencatatan dan 

pelaporan keuangan 

yang sesuai dengan 

peraturan [erundangan 

Kemahasiwaan 

- Kegiatan 

intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler 

- organisasi mahasiswa 

- pembinaan minat dan 

bakat mahasiswa 

Ketenagaan 

- penugasan dan 

pembinaan SDM 

- penyusunan target 

kerja dan jenjang karir 

SDM 

Sarana Prasarana 

-penggunaan, 

pemanfaatan dan 

pemeliharaan  

- proses pembelajaran 

- penilaian hasil belajar 

- syarat kelulusan 

- wisuda 

 

Non-Akademik 

Organisasi 

- rencana strategis dan 

operasional 

- struktur organisasi 

dan tata kerja 

- sistem pengendalian 

dan pengawasan 

internal 

- sistem penjaminan 

mutu internal 

Keuangan 

- perencanaan dan 

pengelolaan 

anggaran jangka 

pendek dan jangka 

panjang 

- tarif setiap jenis 

layanan pendidikan 

- penerimaan, 

pengelolaan, dan 

pembelanjaan uang 

- melakukan investasi 

jangka pendek dan 

jangka panjang 

- membuat perjanjian 

dengan pihak ketiga 

- memiliki utang dan 

piutang jangka 
pendek dan panjang 

- sistem pencatatan dan 

pelaporan keuangan 

Kemahasiswaan 

- kegiatan mahasiswa 

intrakulikuler dan 

ekstrakulikuler 

- organisasi 

kemahasiswaan 

- pembinaan bakat dan 
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minat mahasiswa 

Ketenagaan 

- persyaratan dan 

prosedur 

penerimaan SDM 

- penugasan, 

pembinaan, dan 

pengembangan SDM 

- penyusunan target 

kerja dan jenjang 

karir SDM 

- pemberhentian SDM 

Sarana Prasarana 

- pemilikan, 

penggunaan, 

pemanfaatan, dan 

pemeliharaan sarana 

prasarana 

Pola 

Pengelolaan 

PTN dengan pola 

pengelolaan keuangan 

negara pada umumnya 

PTN dengan pola 

pengelolaan keuangan 

BLU 

PTN dengan Pola 

Pengelolaan Badan 

Hukum 

 

Bentuk 

Organ 

Paling sedikit harus 

memuat : 

- Senat, sebagai pelaku 

fungsi penetapan dan 

pertimbangan 

pelaksanaan 

kebijakan akademik 

- Pimpinan Perguruan 

Tinggi sebagai fungsi 

penetapan kebijakan 

non akademik dan 

pengelolaan yang 

bertindak untuk dan 

atas nama menteri 

- Satuan Pengawas 

Internal yang 

menjalankan fungsi 

pengawasan secara 

internal terhadap 

Paling sedikit harus 

memuat : 

- Majelis Wali Amanat 

untuk menjalankan 

fungsi penetapan dan 

pertimbangan 

pelaksanaan Perguruan 

Tinggi 

- Pimpinan Perguruan 

Tinggi sebagai fungsi 

pengelolaan Perguruan 

Tinggi yang 

bertanggungjawab 

kepada Majelis Wali 

Amanat 

- Senat Akademik 

sebagai fungsi 

penetapan kebijakan, 

pemberian 

Organisasi PTS 

ditetapkan oleh 

Badan 

Penyelenggara 

sesuai dengan 

Peraturan 

Perundangan. 
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kebijakan yang dibuat 

Pimpinan 

- dewan penyantun 

yang menjalankan 

fungsi pertimbangan 

terhadap Pimpinan 

pertimbangan, dan 

pengawasan di bidang 

akademik 

* frasa yang dicetak tebal merupakan perbedaan bentuk otonomi pengelolaan 

antara PTN dan PTN-BH  

 Dari tabel tersebut dapat dilihat mengenai beberapa perbedaan bentuk dan 

pengelolaan Badan Hukum Pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam UU Dikti 

terdapat 2 (dua) macam bentuk badan hukum, yakni pola pengelolaan PTN-BH 

yang dapat diartikan sebagai Badan Hukum model BHMN dan PTN sebagai 

Bentuk BLU yang merupakan kepanjangan tangan yang mendapatkan wewenang 

atribusi dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Sementara itu, terkait dengan status 

kekayaan negara dalam pengelolaan PTN-BH berdasarkan Pasal 65 ayat (3) UU 

Dikti jo. Pasal 24 PP Penyelenggaraan dan Pengelolaan Dikti adalah kekayaan 

yang dimiliki merupakan kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah. 

Berkaitan dengan status kekayaan negara yang dimiliki oleh PTN-BH penetapan 

dan penatausahaan kekayaan awal sebagai bentuk kekayaan negara yang 

dipisahkan dari PTN-BH ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Menteri yang 

dalam urusan pemerintahan mengatur masalah keuangan. Sedangkan Tanah 

sebagai pengecualian bentuk pemisahan kekayaan negara harus dibukukan pada 

neraca PTN-BH. 

 Berbeda dengan status PTN yang murni dan berbentuk pola pengelolaan 

keuangan dengan sistem BLU. PTN dan PTN BLU tetap pada prinsip atribusi 

delegasi. Pembedaan antara pengelolaan PTN-BH dan PTN terletak pada 
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mekanisme pengelolaan keuangan. PTN-BH dapat mengelola keuangan secara 

mandiri dengan adanya prinsip otonomi sedangkan PTN masih menggunakan 

mekanisme pengelolaan secara BLU dengan menggunakan sebagian kewenangan 

dari Pemerintah Pusat yang diberikan secara delegasi kepadanya. Berkaitan 

dengan hal tersebut maka dalam Pasal 27 PP Penyelengaraan dan Pengelolaan 

Dikti dijelaskan sebagai berikut : 

Pasal 27 

1. Pola Pengelolaan PTN : 

a. PTN dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya 

b. PTN dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 

c. PTN sebagai badan hukum 

2. Penetapan dan Perubahan pola pengelolaan PTN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan evaluasi kinerja 

menteri terhadap PTN. 

3. Penetapan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan 

Umum dilakukan dengan penetapan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas 

usul menteri. 

4. Penetapan PTN Badan Hukum dilakukan dengan Peraturan 

Pemerintah. 

5. ....... dst. 

 Dalam frasa yang terdapat dalam Pasal tersebut dapat diartikan bahwa 

kedudukan PTN-BH merupakan kedudukan yang paling tinggi dalam rangka 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. PTN sebelum menjadi PTN-BH 

harus melalui beberapa tahap yakni dalam hal pengelolaan keuangan negara pada 

umumnya kemudian menjadi BLU dan kemudian diberikan Otonomi sebagai 

bentuk akhir dari keberadaan PTN tersebut. Hal tersebut juga dikuatkan 

keberadaannya dalam Pasal 65 UU Dikti yakni : 
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Pasal 65  

1. Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif 

berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN dengan 

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

atau dengan membentuk PTN Badan Hukum untuk menghasilkan 

Pendidikan Tinggi bermutu. 

2. PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata 

kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. .... dan seterusnya. 

 Dengan demikian maka jelaslah keberadaan Bentuk PTN dalam UU Dikti 

yakni dapat dibagi 2 (dua) yakni melalui Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum yang tunduk pada UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, 

beserta peraturan pelaksana terkait dan melalui Pengelolaan Badan Hukum 

sebagai bentuk BHMN yang tunduk pada UU Dikti beserta peraturan 

pelaksananya. Perbedaan mencolok dari keduanya adalah perihal status kekayaan 

negara. Dalam Pola Pengelolaan Keuangan BLU kekayaan negara tidak 

dipisahkan sedangkan dalam BHMN kekayaan negara tersebut dipisahkan. 

 Terkait dengan pemisahan kekayaan negara dan bentuk otonomi yang 

diberikan kepada PTN-BH, maka agar mencocoki ciri-ciri BHMN harus memiliki 

Akta Pendirian dan Akta Kekayaan Awal, dalam UU Dikti Akta Pendirian 

sekaligus Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pada PTN-BH 

berupa Statuta PTN-BH yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. 

Mengenai Statuta diatur dalam Pasal 66 UU Dikti jo. Pasal 32 PP 

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Dikti yang berbunyi sebagai berikut : 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
OTONOMI PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN NEGERI BADAN HUKUM (PTNI-BH)

RYAN SURYA PRADHANA



62 

 

 

Pasal 32 

1. Statuta Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

ayat (10) dan Pasal 30 ayat (9) paling sedikit memuat: 

a. ketentuan umum; 

b. identitas; 

c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; 

d. sistem pengelolaan; 

e. sistem penjaminan mutu internal; 

f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; 

g. pendanaan dan kekayaan 

h. ketentuan peralihan; dan 

i.  ketentuan penutup. 

2. Substansi dan tata urut substansi Statuta sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Perguran Tinggi. 

3. Pedoman dan tata cara penyusunan Statuta PTN dan PTN Badan 

Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Menteri, kecuali bagi PTN Badan Hukum yang telah 

ditetapkan oleh Undang-Undang. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan Statuta menjadi 

penting bagi pelaksanaan Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan yang bersifat akademik maupun non-akademik. Perbedaan 

kedua terkait bentuk PTN dan PTN-BH adalah mengenai bentuk eksistensi Badan 

Hukum, jika dalam Pengelolaan Keuangan BLU maka PTN bukan termasuk dan 

tidak dapat disebut sebagai Badan Hukum dikarenakan keberadaan PTN Pola 

Pengelolaan Keuangan BLU masih bergantung pada Instansi Induk sedangkan 

PTN-BH murni disebut sebagai Badan Hukum karena keberadaan pola 

pengelolaannya bersifat mandiri dan tidak lagi bergantung pada Instansi Induk. 

 Terkait dengan perbedaan antara kedudukan Badan Hukum dala UU BHP 
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dan UU Dikti antara lain adalah : 

1. Dalam UU BHP keberadaan Badan Hukum Pendidikan mutlak harus ada 

dan semua Instansi Pendidikan harus berubah bentuk sebagai BHP, 

sedangkan dalam UU Dikti keberadaan Badan Hukum hanya ada pada 

Pendidikan Tinggi yakni PTN maupun PTS dan hal tersebut bukanlah hal 

yang mutlak harus ada. 

2. Dalam UU BHP bentuk pengelolaan Instansi Pendidikan mutlak 

merupakan Badan Hukum, sedangkan dalam UU Dikti masih mengakui 

eksistensi Pola Pengelolaan lain yakni seperti Pola Pengelolaan Keuangan 

BLU. 

3. Terkait dengan substansi perundang-undangan dalam UU BHP mengatur 

secara umum yakni bentuk badan hukum harus diberikan secara merata 

pada seluruh jenjang pendidikan yakni mulai pendidikan dasar hingga 

pendidikan tinggi. Sedangkan dalam UU Dikti hanya diatur secara spesifik 

yakni terkait pengelolaan dan pembentukan badan hukum pada Perguruan 

Tinggi. 

4. Mengenai otonomi yang diberikan, dalam UU BHP diberikan otonomi 

yang luas yakni seluruh Instansi Pendidikan diberikan kebebasan 

pengelolaan tanpa adanya batasan dari Pemerintah selaku pemangku 

kewajiban pendidikan. Dalam UU Dikti otonomi yang diberikan adalah 

otonomi yang seluas-luasnya karena dalam hal ini pemerintah mengatur 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
OTONOMI PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN NEGERI BADAN HUKUM (PTNI-BH)

RYAN SURYA PRADHANA



64 

 

 

batasan-batasan tertentu yang harus ditaati dalam pengelolaan Perguruan 

Tinggi. 

5. Terkait bentuk badan hukum dalam UU BHP tidak jelas bentuk dari badan 

hukum instansi pendidikan, bahwa mulanya disebut sebagai BHMN 

namun terdapat hal-hal yang malah terkesan mirip dengan BUMN 

contohnya adalah terkait dengan upaya pailit yang dapat diberikan kepada 

BHP. Dalam UU Dikti bentuk pengelolaan murni berbentuk BHMN yang 

sangat diawasi secara ketat selain itu juga terdapat pola pengelolaan BLU. 

 Berikut ini merupakan pembahasan terakhir mengenai bentuk badan 

hukum yang terdapat dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pada pembahasan ini 

akan dicontohkan perbandingan substansi statuta PTN-BH yang satu dengan yang 

lain dan perbandingan substansi statuta PTN-BH dengan PTN. Dibawah ini 

merupakan Perbandingan antara statuta-statuta Perguruan Tinggi : 

(tabel 2.6.3) Perbandingan Statuta Universitas Airlangga41 dan Statuta 

Universitas Indonesia42 

 UNAIR UI 

Kerangka 

Peraturan 

BAB I Ketentuan Umum 

BAB II Identitas 

BAB III Penyelenggaraan 

Tridharma 

BAB IV Sistem Pengelolaan 

BAB V Sistem Penjaminan 

BAB I Ketentuan Umum 

BAB II Identitas 

BAB III Penyelenggaraan 

Tridharma 

BAB IV Sistem Pengelolaan 

BAB V Sistem Penjaminan 

                                                 
41 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga, 

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5535. 
42 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, 

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5455. 
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Mutu Internal 

BAB VI Etika Akademik 

BAB VII Bentuk dan Tata Cara 

Penetapan Peraturan 

BAB VIII Pendanaan dan 

Kekayaan 

BAB IX Ketentuan Peralihan 

BAB X Ketentuan Penutup 

 

terdapat perbedaan istilah 

yakni antara Etika Akademik 

dan Kode Etik. Selain itu, 

mengenai perencanaan tidak 

ada dalam statuta Unair. 

Mutu Internal 

BAB VI Kode Etik 

BAB VII Bentuk dan Tata Cara 

Penetapan Peraturan 

BAB VIII Perencanaan 

BAB IX Pendanaan dan 

Kekayaan 

BAB X Ketentuan Peralihan 

BAB XI Ketentuan Penutup 

Bentuk 

Pengelolaan 

PTN-BH dengan kekayaan 

negara yang dipisahkan kecuali 

tanah 

PTN-BH dengan kekayaan 

negara yang dipisahkan kecuali 

tanah 

Sumber 

Pendapatan  

Berasal dari : 

- Masyarakat 

- Biaya Pendidikan 

- Pengelolaan dana abadi dan 

usaha-usaha UNAIR 

- Kerjasama Tridharma 

- Pengelolaan kekayaan negara 

yang diberikan oleh 

Pemerintah/Pemerintah 

daerah untuk kepentingan 

Pendidikan Tinggi  

- Sumber lain yang sah 

 

dalam statuta Unair tidak 

terdapat peristilahan 

Pendapatan tetapi peristilahan 

pendapatan disamakan dengan 

istilah Pendanaan. 

Berasal dari : 

- Masyarakat 

- Biaya Pendidikan 

- Pengelolaan dana abadi 

- Pendapatan dari Badan/Satuan 

Usaha UI 

- Kerjasama Tridharma 

- Pengelolaan kekayaan negara 

yang diberikan oleh 

Pemerintah/Pemerintah daerah 

untuk kepentingan Pendidikan 

Tinggi 

- Sumber lain yang sah 

Pembagian 

Pendapatan  

Tidak ada pembagian 

pendapatan dalam Statuta 

Unair 

Dalam Statuta UI pendapatan 

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : 

- Pendapatan Terikat yang 

bersumber dari APBN/APBD 

- Pendapatan Tidak Terikat 

seperti hasil Hibah, Investasi, 

dan lain-lain 
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Kekayaan Kekayaan Unair berupa segala 

bentuk termasuk kekayaan 

berupa uang, surat berharga, 

piutang, barang, serta hak lain 

yang dapat dinilai dengan 

uang, kekayaan intelektual, 

fasilitas dan benda diluar tanah 

yang diperoleh dari negara 

Kekayaan UI berupa : 

- benda tetap kecuali tanah 

yang didapat dari negara 

- benda bergerak 

- kekayaan intelektual 

Badan Usaha Unair dalam Statuta 

diperbolehkan mendirikan 

Badan Usaha yang berbentuk 

Perseroan Terbatas dengan 

ketentuan sebagai pemegang 

saham Mayoritas dengan 

penyertaan modal tidak boleh 

lebih dari 25% (dua puluh lima 

persen) dari kekayaan UNAIR. 

Rektor sebagai wakil dari 

Unair dalam RUPS 

UI mempunyai badan usaha 

dalam sumber pendapatannya 

akan tetapi tidak ada frasa 

dalam Statuta UI yang 

memberikan kewenangan bagi 

UI untuk mendirikan Badan 

Usaha berupa Perseroan 

Terbatas. 

 

 Tabel perbandingan tersebut berisi mengenai perbandingan antara 

Universitas Airlangga sebagai PTN-BH dan Universitas Indonesia sebagai PTN-

BH tidak ada perbedaan mendasar terkait dengan pola pengelolaan badan hukum 

kedua Universitas tersebut dikarenakan keduanya memakai pola pengelolaan yang 

sama yakni pola pengelolaan Badan Hukum Milik Negara atau BHMN. 

Perbedaan keduanya hanya terkait penyebutan istilah dalam Statuta namun terkait 

substansi Statuta sebagian besar sama. Dalam teori BHMN, BHMN memang 

diperbolehkan untuk membentuk suatu badan usaha sebagai salah satu bentuk 

otonomi dari BHMN. Dalam Statuta UNAIR dijelaskan mengenai pembentukan 

Badan Usaha oleh lembaga pendidikan, sedangkan dalam Statuta Universitas 

Indonesia tidak dijelaskan terkait hal tersebut. 
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 Padahal, kemampuan keterlibatan PTN-BH sebagai dalam suatu badan 

usaha inilah yang dapat mereduksi prinsip Nirlaba dalam BHMN. Kemampuan 

BHMN untuk mendirikan Badan Usaha merupakan salah satu hal yang bisa 

dimaklumi namun, jika BHMN tersebut bergerak dalam sektor jasa yang vital 

seperti pendidikan inilah yang dapat dinilai suatu kejanggalan. Kejanggalan 

tersebut dapat dinilai dari pendirian suatu Badan Usaha yang dapat dilakukan 

UNAIR dengan bentuk Perseroan Terbatas, tidak bisa tunduk lagi pada UU Dikti, 

namun tunduk pada UU Perseroan Terbatas 2007. Dengan tunduknya badan usaha 

berbentuk PT tersebut maka jika dikaitkan dengan prinsip utama PT yakni sebagai 

badan usaha yang digunakan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. 

Jika prinsip dalam PT dibenturkan dengan prinsip Nirlaba dari BHMN maka ini 

akan menjadi titik tolak yang bertolak berlakang. Selanjutnya, pembahasan 

mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya Statuta PTN-BH dan 

UU Dikti akan dibahas lebih lanjut dalam bab berikutnya. 

 Sebagai perbandingan, berikut ini adalah tabel yang menunjukkan 

perbandingan sistem pengelolaan antara PTN-BH dan PTN biasa dengan 

memakai sistem Pengelolaan Keuangan Negara pada umumnya dan/atau Pola 

Pengelolaan Keuangan BLU. Dalam tabel ini akan dibandingkan antara Statuta 

UNAIR dengan Statuta Universitas Bengkulu43. 

(tabel 2.6.4) Perbandingan Statuta Universitas Airlangga dan Statuta 

Universitas Bengkulu 

                                                 
43 Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 

Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu. Berita Negara tahun 2013 Nomor 847 
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 UNAIR UNIV. BENGKULU 

Kerangka 

Peraturan 

BAB I Ketentuan Umum 

BAB II Identitas 

BAB III Penyelenggaraan 

Tridharma 

BAB IV Sistem Pengelolaan 

BAB V Sistem Penjaminan 

Mutu Internal 

BAB VI Etika Akademik 

BAB VII Bentuk dan Tata Cara 

Penetapan Peraturan 

BAB VIII Pendanaan dan 

Kekayaan 

BAB IX Ketentuan Peralihan 

BAB X Ketentuan Penutup 

 

ketentuan dalam Statuta 

UNAIR mengacu kepada 

keberadaan UU Dikti yang 

secara garis besar telah 

mengatur mengenai standar 

minimal susunan isi Statuta. 

Sementara dalam Statuta Univ. 

Bengkulu tersusun atas 

pembagian bab yang banyak 

bergantung pada kebutuhan 

Universitas tersebut. 

BAB I Ketentuan Umum 

BAB II Identitas 

BAB III Visi, Misi, Tujuan, dan 

Rencana Arah Pembangunan 

BAB IV Organ Universitas 

BAB V Tata Cara Pengangkatan 

dan Pemberhentian Pimpinan 

Organ Pengelola, Dewan 

Pengawas, Senat, Satuan 

Pengawas Internal, dan Dewan 

Pertimbangan 

BAB VI Sistem Pengendalian 

dan Pengawasan Internal 

BAB VII Sistem Penjaminan 

Mutu Internal 

BAB VIII Penyelenggaraan 

Tridharma 

BAB IX Kebebasan Akademik 

dan Otonomi Keilmuan 

BAB X Gelar dan Penghargaan 

BAB XI Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 

BAB XII Mahasiswa dan 

Alumni 

BAB XIII Kerjasama 

BAB XIV Sarana dan Prasarana 

BAB XV Pembiayaan 

BAB XVI Akreditasi 

BAB XVII Ketentuan Lain-lain 

BAB XVIII Ketentuan Peralihan 

BAB XIX Ketentuan Penutup 

Bentuk 

Statuta 

Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) 

UU Dikti, Statuta PTN Badan 

Hukum ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah 

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) 

UU Dikti, Statuta PTN 

ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri  

Pola 

Pengelolaan 

Dikelola dengan prinsip BHMN 

dengan kekayaan negara yang 

dipisahkan kecuali tanah 

Dikelola dengan Pola 

Pengelolaan Keuangan BLU. 

Univ. Bengkulu merupakan 

satuan Pendidikan dibawah 

Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi dengan kekayaan negara 

yang tidak bisa dipisahkan dan 
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bukan merupakan kekayaan 

negara yang terpisah. 

Sumber 

Pendapatan 

Berasal dari : 

- Masyarakat 

- Biaya Pendidikan 

- Pengelolaan dana abadi dan 

usaha-usaha UNAIR 

- Kerjasama Tridharma 

- Pengelolaan kekayaan negara 

yang diberikan oleh 

Pemerintah/Pemerintah 

daerah untuk kepentingan 

Pendidikan Tinggi  

- Sumber lain yang sah 

Berasal dari : 

Dalam Negeri  

- SPP Mahasiswa 

- bantuan penyelenggaraan 

pendidikan dari mahasiswa 

- biaya seleksi ujian masuk  

- hasil kerjasama 

- hasil penjualan produk yang 

diperoleh dari penyelenggaraan 

pendidikan 

- bantuan, sumbangan, dan/atau 

hibah dari perorangan, lembaga 

pemerintah, dan lembaga non 

pemerintah 

- sumber pendanaan lain 

 

Luar Negeri 

- hasil kerjasama 

- bantuan, sumbangan, dan/atau 

hibah dari perorangan, lembaga 

pemerintah, dan lembaga non 

pemerintah 

Badan Usaha Unair dalam Statuta 

diperbolehkan mendirikan 

Badan Usaha yang berbentuk 

Perseroan Terbatas dengan 

ketentuan sebagai pemegang 

saham Mayoritas dengan 

penyertaan modal tidak boleh 

lebih dari 25% (dua puluh lima 

persen) dari kekayaan UNAIR. 

Rektor sebagai wakil dari Unair 

dalam RUPS 

Tidak ada badan usaha yang 

boleh dibentuk, hanya sebaatas 

kerjasama dala bidang akademik 

maupun non-akademik dengan 

prinsip saling menguntungkan. 

 

 Dari beberapa perbandingan tersebut terlihat jelas mengenai perbedaan 

Pola Pengelolaan kelembagaan pendidikan. UNAIR sebagai badan hukum dapat 

melakukan pengelolaan sendiri. Sementara Universitas Bengkulu tetap 
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menggunakan pola pengelolaan BLU. Pengelolaan secara BLU dari Universitas 

Bengkulu terlihat dari Pasal 2 ayat (2) Statuta Universitas Bengkulu yang 

menyatakan bahwa Universitas Bengkulu berada dibawah pembinaan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi. Pengelolaan dengan pola BLU ini terlihat juga pada 

Pola Pengelolaan Keuangan. Pola Pengelolaan Keuangan BLU masih merujuk 

pada keberadaan UU Perbendaharaan Negara dan peraturan pelaksananya dengan 

pertanggungjawaban anggaran tetap pada Menteri Keuangan. Terkait dengan 

pendirian badan usaha, dalam Statuta Universitas Bengkulu tidak diatur, karena 

pendirian badan usaha oleh BLU tidak diperbolehkan dan hanya sebatas 

kerjasama yang berhubungan dengan jasa layanan. Ditinjau dari status kekayaan 

negara, UNAIR memiliki kekayaan negara yang dipisahkan dari kekayaan negara 

sedangkan kekayaan Universitas Bengkulu masih menjadi satu dengan kekayaan 

negara dan kekayaan tersebut tidak bisa dipisahkan. 

2.7  Kedudukan PTN-BH setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

111/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi 

 Setelah berlakunya UU Dikti, pro dan kontra keberlakuan UU Dikti 

semakin santer terdengar. Pada tanggal 18 September 2012 beberapa mahasiswa 

Universitas Andalas mengajukan permohonan pengajuan pengujian UU Dikti. 

Para pemohon mengajukan keberatan atas Pasal 65 ayat (1) sepanjang frasa “atau 

dengan membentuk PTN badan hukum”, Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 76 

ayat (1) sepanjang frasa “Peraturan Akademik” dan Pasal 76 ayat (2) huruf c, 
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serta Pasal 90 UU Dikti. Namun, dalam pembahasan ini hanya akan dibahas 

permohonan keberatan atas Pasal 65 dan Pasal 90 UU Dikti. Kedua pasal tersebut 

akan dibahas karena sangat terkait dengan otonomi pengelolaan dan pelaksanaan 

dalam kelembagaan PTN-BH. 

 Alasan terkait pengajuan keberatan Pasal 65 UU Dikti didasarkan pada 

alasan bahwa hak warga negara atas pendidikan tinggi akan terciderai oleh 

keberadaan PTN yang berbentuk badan hukum. Status PTN-BH tersebut 

menggeser status badan hukum publik menuju arah privatisasi PTN yang jauh 

dari marwahnya memenuhi kepentingan umum. Selain itu, keberadaan bentuk 

badan hukum yang dimiliki PTN telah berakhir dengan adanya Putusan 

Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keberadaan UU BHP sehingga secara 

mutatis mutandis bentuk badan hukum apapun yang terkait dengan keberadaan 

PTN dinyatakan inkonstitusional. 

 Sedangkan Pasal 90 UU Dikti yang mengisyaratkan keberadaan “cabang” 

perguruan tiinggi milik asing ke Indonesia. Pendirian perguruan tinggi asing 

tersebut berimbas pada upaya swastanisasi pendidikan tinggi. Artinya, ketentuan 

Pasal tersebut memainkan mindset masyarakat bahwa perguruan tinggi asing 

memiliki ketenaran. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan feedback 

berupa harga yang tinggi terhadap ketenaran yang diberikan oleh perguran tinggi 

asing. Selain itu, pendirian perguruan tinggi asing akan menimbulkan 

diskriminasi terhadap keberadaan PTN yang berimbas pada diskriminasi jenjang 

sosial diantara masyarakat.  
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 Dalam kesaksiannya, Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa negara 

mestinya memberikan kontribusi alokasi dana dalam APBN dan APBD untuk 

pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen). Namun, keberadaan 

Pasal 64 dan 65 UU Dikti walaupun menegaskan terkait prinsip nirlaba dalam 

PTN-BH akan terciderai dengan adanya pelaksanaan otonomi pengelolaan 

keuangan. Norma Pasal 64 dan Pasal 65 UU Dikti justru akan menggeser 

tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan tinggi dan justru akan 

menggeser tanggung jawab tersebut kepada PTN-BH yang dibungkus dengan 

dalih otonomi. Artinya, pemerintah akan mengalokasikan dana secukupnya dalam 

penyelenggaraan pendidikan tinggi yang selanjutnya akan dibebnkan kepada 

otonomi PTN-BH yang nantinya juga akan membebani mahasiswa. Selain itu, 

pembentukan PTN-BH mencocoki pembentukan BUMN dengan adanya 

pemisahan kekayaan negara kecuali tanah. Menurut Saldi Isra, pembentukan UU 

Dikti merupakan pembangkangan terhadap lembaga peradilan, yakni dengan 

dibatalkannya UU BHP oleh MK, harusnya juga membatalkan keberadaan PTN-

BH dalam UU Dikti karena pada dasarnya subsatnsi tersebut sama. Dapat 

disimpulkan bahwa terjadi pergeseran makna pendidikan tinggi harusnya 

diberikan oleh pemerintah untuk mecapai fungsi konstitusi menjadi pelepasan 

tanggung jawab negara dalam pendidikan tinggi. 

 Pendapat berbeda diungkapkan oleh Hadi Subhan, secara teori bahwa 

pembentukan badan hukum dalam pengelolaan pendidikan tinggi tersebut sudah 

mafhum secara teoritik dalam ilmu hukum. Hal ini digunakan sebagai 
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penyelamatan pendidikan tinggi dari upaya debirokratisasi yang cukup rumit. 

Selain itu, keberadaan Pasal 53 UU Sisdiknas yang mengamantkan pengelolaan 

secara mandiri oleh PTN merupakan bentuk lex specialis dan lex posteriori dari 

UUKN sehingga pengelolaan keuangan mandiri yang dilakukan oleh PTN 

merupakan hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

 Dalam putusan tersebut mahkamah berpendapat bahwa pasal-pasal yang 

diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan konstitusi dengan alasan 

bahwa pembentukan PTN-BH merupakan hal yang sah menurut konstitusi dengan 

catatan bahwa pembentukan PTN-BH tetap berlandaskan pada tujuna negara 

“mencerdaskan kehidupan bangsa” (vide Putusan MK Nomor 103/PUU-

X/201244). Walaupun PTN-BH berbentuk badan hukum, hal ini tidak 

menyebabkan tereduksinya peran pemerintah dalam pelaksanaan fungsi 

pendanaan pendidikan. Pemerintah tetap memberikan regulasi yang jelas dalam 

pendanaan PTN-BH sehingga tidak memberatkan mahasiswa. Selain itu, 

pemerintah tetap memberikan dana operasional terkait dosen, belanja pegawai, 

dan pelaksanaan pendidikan sehingga peran pemerintah untuk “mencerdaskan 

kehidupan bangsa” telah terpenuhi. 

 Pendapat MK terkait keberadaan PTN-BH tersebut walaupun telah 

berkekuatan hukum tetap, tetap saja menimbulkan problematika dalam penerapan 

                                                 
44 Penjelasan Mahkamah mengenai kedudukan PTN-BH terdapat dalam Putusan MK Nomor 

103/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi  sehingga dalam Putusan MK Nomor 111/PUU-X/2012 tentang Pengujian 

Undang-Undang Nomor 12 Tahunn 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan ne bis in 

idemoleh Mahakamah 
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PTN-BH. Penerapan PTN-BH tetap saja menimbulkan banyak masalah terkait 

pengelolaannya, sehingga penulis berpendapat bahwa walaupun telah berkekuatan 

hukum yang tetap, kedudukan PTN-BH tetap saja dapat menimbulkan kerugian 

bagi masyarakat dan menimbulkan keanehan di masyarakat. 
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