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ABSTRAK 

Hesty Sa’diyah Burhanudin: Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara pada Program Perguruan Tinggi Swasta di 

STIKes Dharma Husada Bandung 

 

Saat ini persaingan perguruan tinggi sangat ketat, jumlah perguruan 

tinggi terutama perguruan tinggi swasta semakin banyak. Sejalan dengan 

kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) diatas Direktorat 

Kelembagaan mengadakan program hibah yang saling sinergis dengan program 

hibah kompetisi berbasis institusi. Pemberian dana tetap bersifat blok yang 

bermaksud untuk mendorong terwujudnya perguruan tinggi yang berkualitas, 

dikelola secara otonom dalam lingkungan organisasi yang sehat sehingga mampu 

menghasilkan luaran yang bermutu dan berdaya saing tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, program, pengelolaan, 

faktor pendukung, penghambat, monitoring dan evaluasi serta keberhasilan dalam 

pelaksanaan program pengembangan perguruan tinggi swasta di STIKes Dharma 

Husada Bandung. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan 

datanya dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan sehingga mampu 

menggali lebih dalam tentang pengelolaan dana hibah APBN pada program 

pengembangan perguruan tinggi swasta. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah 

Ketua dari pengadaan barang, pengadaan pekerjaan sipil dan pengadaan 

pendidikan tidak bergelar. 

Bentuk hibah yang diterima oleh STIKes Dharma Husada Bandung 

adalah sistem hibah blok yang dberi nama Program Hibah Pembinaan Perguruan 

Tinggi Swasta tahun Anggaran 2011, adapun jenis pengelolaannya dibagi menjadi 

tiga pekerjaan, yaitu: pengadaan barang, pengadaan pekerjaan sipil dan 

pendidikan tidak bergelar dan sistem pengadaannya dilaksanakan dengan sistem 

lelang sederhana dan penunjukan langsung. 

 Dalam pelaksanaan program ini yang menjadi faktor pendukung adalah 

adanya kebijakan visi, misi, program akademik yang mendukung pelaksanaan 

program pengembangan. Dan yang  menjadi hambatan tidak adanya Sumber Daya 

Manusia yang  mengerti dan memahami tata cara proses pelaksanaan barang dan 

jasa, cuaca yang tidak menentu dan pemilihan bidang dan instansi yang dituju 

untuk penyelenggaraan pendidikan tidak bergelar.  

Dengan adanya Program Hibah Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta 

STIKes Dharma Husada mengalami peningkatan dari berbagai fasilitas seperti 

laboratorium, furnitur, bahan pustaka, pekerjaan sipil dan pendidikan tidak 

bergelar. 

 

 


