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ABSTRAK 

 

 

Saudah. 2019. 8323165052. Analisis Pengelolaan Dana Abadi Pada 

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Studi Kasus Pada Salah Satu 

PTN-BH). Program Studi D3 Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Jakarta. 

 

Penelitian ini dilakukan di salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan 

Hukum (PTN-BH) yaitu Universitas Indonesia (UI) dengan tujuan untuk 

mengetahui bagaimana UI mengelola dana abadinya mulai dari proses 

penghimpunannya hingga proses penginvestasiannya. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif 

deskriptif atau bertujuan untuk memberikan deskripsi mekanisme 

penghimpunan dan penginvestasian dana abadi di UI dengan jenis data 

yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, 

serta penelitian ini menggunakan analisis teknis studi kasus. 

 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah UI memiliki dua (2) 

mekanisme penghimpunan dana abadi yaitu dalam bentuk sumbangan dan 

investasi. Proses penghimpunan dana abadi UI telah sesuai dengan teori,  

namun dalam praktiknya secara kelembagaan masih dikelola di bawah UI, 

bukan yayasan atau unit yang secara hierarki terpisah. Sementara itu, proses 

penginvestasian dana abadi di UI dilakukan dengan cara bekerjasama 

dengan BNI Asset Management untuk mengeluarkan produk reksa dana. 

Proses investasi tersebut sudah sesuai dengan teori pasar modal dan produk 

reksa dana UI telah menunjukan kinerja yang cukup baik. 

 

Saran yang diberikan untuk UI adalah untuk lebih memperkenalkan 

program penghimpunan dan penginvestasian dana abadi dan membentuk 

unit kegiatan khusus atau Yayasan untuk mengelola dana abadi. 

 

 

Kata Kunci: PTN-BH, Penghimpunan, Investasi, Bank Operasional, Dana Abadi. 
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ABSTRACT 

 

Saudah. 2019. 8323165052. Analysis of Organizing Endowment Funds on 

Public University (Case Study in One of Public University). Study Program of 

D3 Accounting. Faculty of Economics. State University Jakarta. 

 

The research is conducted in one of the Public University of Legal Entity 
(PTN-BH), Universitas Indonesia (UI), with the intention of knowing how UI 
manages its endowment fund starting from the collecting process to the 
investing process. The research method used in this research is a descriptive 
analysis method or aims to provide a description of the mechanism of 
collecting and investing endowment funds, with the type of data used is 
primary data obtained through Interview, as well as this research using 
technical analysis of case studies. 

 

The results obtained in this research is the UI has two (2) mechanisms of 
collecting endowment funds that are in the form of donations and 
investments. The process of collecting endowment funds is already in 
accordance with the theory, however in practice it is still institutionally 
managed under UI instead of foundations or units that are hierarchically 
separated. Meanwhile, the process of investing in the endowment funds in UI 
is done in collaboration with BNI Asset Management by issuing mutual fund 
products. The process of investing is already in accordance with the theory of 
capital marketing, so does the mutual fund itself has showed quite good 
performance.  

 

The advice given to the UI is to further introduce endowment funds and 
investment program and form a special fund Management Unit or Foundation 
to manage its endowment funds. 

 

 

 

Keywords: PTN-BH, Collecting, Investing, Endowment Funds. 
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