
48 

BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Analisis mekanisme penghimpunan dana abadi di UI sudah sesuai 

dengan teori penghimpunan dana abadi, namun secara praktiknya masih 

dikelola oleh lembaga yang tidak terpisah dari universitas. Hasil 

penghimpunan dana abadi UI pada tahun 2018 porsinya didominasi 

didapatkan dari donasi dengan persentase 89,4%, dan yang dihimpun 

melalui investasi sebesar 10,6% dari total jumlah dana abadi yang 

dihimpun melalui donasi. 

2. Analisis penginvestasian dana abadi di UI yang bekerjasama dengan 

BNI Asset Management (BNI-AM) sudah sesuai dengan Teori Pasar 

Modal, dan pemilihan manajer Investasi untuk mengelola dana abadi UI 

yaitu BNI Asset Management sudah tepat dilakukan oleh UI sebagai 

investor dana abadi karena BNI-AM mampu menawarkan 

pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank pengelola 

aset lainnya, dengan kinerja Reksa Dana Pendapatan Tetap Makara 

Investasi sepanjang satu periode hingga Mei 2019 sebesar 7,01%. 
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B. Saran 

1. Universitas Indonesia 

Adapun saran bagi Universitas Indonesia dalam mengelola dana 

abadinya: 

a. Meningkatkan kualitas website sahabatmakara.ui.ac.id dan 

Aplikasi Sahabat Makara karena beberapa fitur tidak dapat dibuka 

atau mengalami kerusakan. 

b. Membentuk Unit Kegiatan Khusus (UKK) yang secara khusus 

mengelola dana abadi UI dan lebih fokus untuk mengembangkan 

program-programnya. 

c. Lebih memperkenalkan dana abadi UI kepada masyarakat. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Adapun berikut ini merupakan saran bagi peneliti selanjutnya: 

a. Lebih menggali informasi mengenai dana abadi di Indonesia, karena 

jumlah informasi dari jurnal Indonesia sedikit maka informasi dapat 

dicari dari dari jurnal-jurnal internasional. 

b. Melakukan persiapan mengenai wawancara dari jauh hari agar 

pertanyaan yang diajukan dapat memenuhi kebutuhan peneliti 

dengan baik. 

c. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang 

komprehensif mengenai strategi pengembangan dana abadi di 

beberapa PTN-BH, atau analisis pencatatan dana abadi di PTN-BH. 
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3. Bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lainnya 

Adapun saran bagi PTN lain yang melakukan pengelolaan dana abadi: 

a. Memperkenalkan masyarakat Indonesia mengenai potensi dari 

kontribusi dana abadi terhadap PTN. 

b. Mempelajari bagaimana Universitas-universitas terbaik di dunia 

mengelola dana abadinya dengan tetap melakukan penyesuaian 

dan pertimbangan bagaimana penerapan hal tersebut sesuai 

dengan karakteristik PTN di Indonesia. 


