
 

 

Fakultas Kedokteran Bersuara:  

“Hiruk Pikuk SPI dan Kebijakan Penyertanya” 

Departemen Kajian Strategis dan Advokasi 

BEM FK Unud, 8 Juli 2018 

(Bacalah dengan seksama, biasakan memahami sebelum menanggapi!) 

Pendahuluan 

Akhir-akhir ini kampus kita digemparkan oleh isu seputar Sumbangan Pengembangan 

Institusi (SPI) dan beberapa kebijakan yang akan diterapkan kepada mahasiswa baru jalur 

mandiri di Universitas Udayana. Pro kontra berlangsung, ada yang mendukung, banyak pula 

yang menolak. Baik Mahasiswa maupun Rektorat memiliki argumennya masing-masing, 

audiensi sampai aksi dilaksanakan, topik ini pun tak luput menjadi bahasan di media massa. 

Apakah benar pemberlakuan SPI dan beberapa kebijakan penyerta-nya akan mencederai cita-cita 

bangsa tentang pendidikan? Ataukah sebenarnya ini adalah momentum bagi Universitas 

Udayana untuk mengejar ketertinggalannya selama ini? Disini kami mencoba memberi ulasan 

terkait polemik ini. Kami mencoba mengulasnya dari sudut pandang pembuat kebijakan dan 

sudut pandang mahasiswa yang terkena dampak kebijakannya. 

Pertama-tama perlu diketahui bahwa terdapat tiga isu utama terkait penerimaan 

mahasiswa di jalur mandiri yang memicu kontroversi: 

1. Mahasiswa baru jalur mandiri wajib membayar Sumbangan Pembangunan Institusi 

(SPI) dengan rentang nominal minimal 10-150 juta rupiah. Kebijakan nominal SPI ini 

berdasarkan keputusan dari masing-masing program studi, nominal SPI terbesar 

dimiliki program studi pendidikan dokter sebesar minimal 150 juta rupiah. 1 

2. Mahasiswa baru jalur mandiri dikenakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) golongan 4 

atau 5.1 

3. Mahasiswa baru jalur mandiri tidak bisa menerima beasiswa bidikmisi. 2 

Suatu kebijakan yang diambil tentu memiliki dampak positif yang diharapkan, tetapi tak 

luput pula dari dampak negatif yang membayanginya. Selanjutnya kami akan dibahas mengenai 

aspek positif dan negatif terkait kebijakan SPI dan penyertanya. 

 

 



 

 

 

Positif 

1. Perbaikan sarana dan prasarana 

 Berdasarkan pernyataan Rektor Universitas Udayana, Prof. Dr.dr. A.A. Raka Sudewi, 

salah satu dampak positif yang diharapkan dari pemberlakuan SPI dan kebijakan penyerta-nya 

antara lain adalah tambahan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta 

akademik.3 Sedangkan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Prof. I Gusti Bagus 

Wiksuana, menyatakan bahwa selama ini sumber dana dari pemerintah masih kurang dalam 

menunjang pembangunan sarana dan prasarana di Unud karena status Unud sendiri yang 

merupakan PTN-BLU.1 Perlu diketahui bahwa terdapat 3 status yang dapat disandang oleh 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yaitu PTN-Satker Biasa (Satuan Kerja biasa), PTN-BLU 

(Badan Layanan Umum), dan PTN-BH (Badan Hukum). PTN-Satker biasa didanai sepenuhnya 

oleh pemerintah, PTN-BLU sebagian dana dibiayai oleh pemerintah dan sebagian oleh usaha 

mandiri, sedangkan pada PTN-BH dana sepenuhnya berasal dari usaha mandiri. Oleh karena itu 

perlu diketahui bahwa penetapan SPI di Unud adalah sebuah usaha yang legal dengan status 

Unud sendiri sebagai PTN-BLU, hal ini juga merujuk kepada ketentuan pasal 8 ayat 1 

Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi dapat 

dilakukan pemungutan uang pangkal bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri. Selain 

itu, SPI atau uang pangkal bagi mahasiswa jalur mandiri bukanlah hal yang baru diadakan di 

Indonesia, terdapat banyak perguruan tinggi yang telah menerapkan hal ini sebelumnya beberapa 

diantaranya antara lain: Undip, UB, ITS, Unair, UI, Unnes, Unej, Universitas Andalas, UPN 

Veteran Jakarta, UNM, USU, Unimed, dan UPI.3 

 Pembaca sekalian tentunya setuju ketika dikatakan bahwa pembangunan sarana dan 

prasarana di Unud merupakan salah satu hal yang krusial, bukan suatu hal yang jarang terjadi 

ketika mahasiswa Unud mengeluhkan tentang kurangnya keberadaan sarana dan prasarana yang 

memadai, baik itu keberadaan gedung, fasilitas penunjang pembelajaran, bahkan dana wahana 

bagi pendidikan profesi. 

1. Perbaikan Gedung 

Ketika berbicara tentang keterbatasan gedung, terdapat tiga hal yang cukup penting 

untuk diperhatikan, berikut adalah sebagian kecil dari kejadian yang terjadi di 

lapangan.  

a. Gedung perkuliahan: Masih terdapat program studi yang belum memiliki 

gedung perkuliahan, beberapa diantaranya antara lain jurusan Farmasi 

(FMIPA), dan Fisioterapi (FK). Program studi tersebut masih menumpang 

pada gedung pendidikan prodi lain, akibatnya prodi tersebut mengalami  



 

 

 

kesulitan dalam pengaturan jadwal pembelajaran yang tumpang tindih satu 

sama lain. 

b. Maintenance gedung: Ketika membahas tentang gedung, tentunya tak luput 

mengenai apa yang ada di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa fasilitas umum 

yang terdapat di dalam gedung itu sendiri-pun masih kurang mendapat 

perawatan yang cukup. Para mahasiswa tentunya tak asing lagi melihat toilet 

yang tak terawat dan kekurangan air, AC dan proyektor kelas yang rusak, 

bahkan masih banyak prodi yang belum mendapat fasilitas AC, kursi yang 

sudah tak layak pakai, dan masih banyak lagi sehingga tak dapat disebutkan 

satu per satu disini. 

 

 

 

c. Gedung penunjang: Dari para pembaca sekalian khususnya para mahasiswa 

apakah sering mengalami kesulitan dalam mencari parkir? Lalu apa kabar 

mengenai pembangunan gedung parkir di kampus Sudirman yang tidak 

kunjung usai sampai saat ini? Gedung parkir adalah salah satu contoh gedung 

penunjang yang tentunya dibutuhkan dalam jumlah yang adekuat. 

Gambar gedung parkir di sebelah gedung Fakultas Kedokteran Hewan, Kampus Unud 

Sudirman, yang pembangunannya tak kunjung dilanjutkan hingga saat ini 

Gambar diambil dari toilet lt. 3 di Gedung Barat FK Unud dengan kondisi 

penutup saluran buang air rusak 



 

 

 

2. Dana Wahana 

Beberapa program studi profesi membutuhkan dana wahana guna 

kelangsungan pendidikan profesinya, contohnya antara lain adalah Pendidikan 

Dokter Gigi dan Fisioterapi yang memerlukan pendidikan praktek secara 

langsung di rumah sakit. Tanpa adanya dana yang memadai tentunya akan 

sangat sulit untuk merealisasikan hal tersebut. 

3. Fasilitas penunjang pembelajaran 

Meliputi laboratorium, perpustakaan, dll yang dari segi kualitas (Pengadaan 

alat praktik, kenyamanan ruangan) masih tertinggal dari universitas lain. 

Ketua BEM FMIPA, I Made Bramandita, menyatakan tentang kondisi 

laboratorium di FMIPA sebagai berikut “Kondisi laboratorium di F.MIPA 

cukup memprihatinkan,bahkan terkadang satu alat bisa sampai digunakan oleh  

lima orang sekaligus, seperti alat distilasi dan lain-lain.” 

Di atas merupakan contoh konkret mengenai kurangnya sarana dan prasarana yang harus 

segera dibenahi oleh penyelenggara kampus. Keberadaan fasilitas pembelajaran yang adekuat 

merupakan salah satu faktor yang mendukung motivasi belajar mahasiswa di samping kurikulum 

dan tenaga pengajar. Pemberlakuan SPI diharapkan mampu menanggulangi hal tersebut, 

disamping pemberdayaan UKT yang selama ini kurang transparan (Akan dibahas lebih dalam 

mengenai transparansi pada bagian selanjutnya). Tidak lupa pula mengutip kembali janji Wakil 

Rektor Bidang Akademik Unud, Prof I Nyoman Gde Antara yang menjamin dengan 

diberlakukan SPI, perbaikan fasilitas nantinya bisa dibuktikan, termasuk anggaran untuk 

kegiatan kemahasiswaan, seperti dilansir oleh Tribunnews Bali “Nanti boleh dibuktikan, saya 

tanya ketua BEM, kamu catat berapa anggaran kemahasiswaan per tahun. Catat! Nanti 

bandingkan setelah SPI kami lakukan. Saya jamin kalau tidak ada peningkatan, itulah dosa 

terbesar pimpinan.”4 

2. Peningkatan jumlah nominal Subsidi silang anggaran antar Fakultas 

Sebenarnya subsidi silang anggaran bukanlah sesuatu yang baru. Dalam praktiknya, fakultas 

yang mendapat jumlah pemasukan lebih besar dari yang lain (dari nominal UKT) akan 

menyisihkan beberapa bagian dari pemasukanya untuk kebutuhan pemerataan ke fakultas-

fakultas lain yang pemasukannya lebih kecil. Tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan 

pemerataan pembangunan antar fakultas. Berdasarkan keterangan Wakil Dekan Bidang Umum 

dan Keuangan FK Unud, Dr.dr.A.A.Wiradewi Lestari, S.Ked, Sp.PK, Fakultas Kedokteran 

sendiri menyisihkan sejumlah 30% dari pemasukannya untuk kepentingan subsidi silang. 

Demikian, jika prinsip yang sama diterapkan pada SPI, maka selain tiap fakultas mendapatkan 

pemasukan yang lebih besar karena SPI-nya masing-masing, jumlah bantuan anggaran dari 

subsidi silang juga akan semakin besar. Berikut cuplikan mengenai jumlah penetapan nominal 

SPI masing-masing Fakultas sebagai gambaran. 



 

 

 

Negatif 

Seperti yang telah dikatakan di awal, pemberlakuan SPI dan kebijakan penyertanya untuk 

mahasiswa baru jalur mandiri juga tak luput dari aspek negatif yang sangat mungkin terjadi 

diantaranya adalah: Kecenderungan terjadi subjektivitas dalam proses seleksi calon mahasiswa 

baru, pemberatan mahasiswa baru dari segi finansial, dan kecondongan terjadinya korupsi. 

1. Kecenderungan terjadinya subjektivitas dalam proses seleksi calon mahasiswa baru 

Terteranya kata “minimal” dalam nominal ketentuan pembayaran SPI menyatakan bahwa 

calon mahasiswa baru dapat menyumbang lebih daripada jumlah minimal yang ditentukan. 

Misal, kita ambil contoh dari program studi pendidikan dokter yang memiliki nominal SPI 

terbesar yaitu minimum 150 juta rupiah, berarti calon mahasiswa baru dapat memberi 

sumbangan lebih dari 150 juta rupiah, apalagi nominal tersebut menjadi syarat pengisian 

formulir pendaftaran peserta mandiri yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum ujian 

tertulis dilakukan.  

Apabila dipikirkan secara baik-baik, sebagai contoh, seorang calon mahasiswa 

memberikan jumlah nominal 150 juta rupiah, dan seorang lagi memberikan nominal 500 juta  

Gambar diambil dari Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 617/UN14/KU/2018 tentang Sumbangan 

Pengembangan Institusi (SPI) Mahasiswa Baru Seleksi Jalur Mandiri Universitas Udayana Tahun Akademik 

2018/2019.5
 

 



 

 

rupiah dan hanya terdapat sisa kuota satu orang untuk program studi tersebut. Calon 

mahasiswa yang memberikan sumbangan dengan nominal 150 juta rupiah memiliki nilai 

yang sedikit lebih besar daripada calon mahasiswa yang memberikan sumbangan dengan 

nominal 500 juta rupiah, dengan kuota yang tersisa untuk satu orang tersebut, kira-kira mana 

yang berkemungkinan lebih besar untuk mendapatkan kursi? Tanpa bermaksud untuk 

berprasangka, jika dilihat melalui pandangan kacamata awam, dapat dirasakan bahwa 

kecenderungan pemberian nilai “minimal” SPI sangat memungkinkan munculnya 

kecenderungan subjektivitas dalam seleksi mahassiswa baru, ditambah lagi dengan tak 

adanya transparansi nilai hasil ujian. Selanjutnya, sudah bukan rahasia umum bahwa orang 

tua yang sudah mapan dalam finansial tak akan ragu-ragu untuk mengeluarkan nominal 

setinggi tingginya demi jaminan masa depan sang anak. Ketika penerimaan cenderung untuk 

tidak lagi murni berdasarkan nilai tertulis melainkan berdasarkan modal terbesar yang 

dimiliki, disanalah praktik komersialisasi pendidikan terjadi, yang tentunya tidak sesuai 

dengan cita-cita pendidikan nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2008 Tentang “Keterbukaan Informasi Publik.”10 

 



 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pembahasan diatas, tentu saja penghapusan kata “minimal” dalam ketentuan 

pemberian SPI dapat menjadi solusi atas kecenderungan subjektivitas yang sangat mungkin 

terjadi. Ketika diputuskan bahwa semua pendaftar membayar SPI dengan jumlah yang sama, 

hasil ujian tertulis akan menjadi satu-satunya faktor pertimbangan dalam proses seleksi, 

ketika itu pula seorang calon mahasiswa baru akan benar diterima karena kemampuan 

akademik yang ia miliki, bukan finansial-nya. Jumlah pemasukan tentunya menjadi lebih 

sedikit, namun ketika mencetuskan nominal sejumlah 10-150 juta rupiah, bukankah pihak 

universitas dan fakultas seharusnya telah memiliki pertimbangan masing-masing terkait 

pemilihan jumlah nominal tersebut dan pemanfaatannya di masa depan? Sehingga jika 

jumlah yang dicetuskan dirasa sudah cukup untuk pemanfaatan yang direncanakan, untuk 

apa lagi diperlukan uang tambahan dari jumlah yang telah ditentukan? Lagi-lagi perlu 

ditekankan bahwa pendidikan bukanlah pasar bebas dimana orang bisa bebas menentukan 

besar nilai penawaran dan permintaan. 

Salah satu contoh yang dapat menjadi rekomendasi penetapan nominal SPI adalah sistem 

penentuan SPI pada Universitas Diponegoro, dimana besar SPI dibagi menjadi 2 golongan 

yang memiliki nilai nominal tetap. Calon Mahasiswa baru dapat memilih golongan mana 

yang akan diambil pada tahap pendaftaran awal, dan akan ditinjau kembali kelayakannya 

sesuai dengan kemampuan finansial setelah calon mahasiswa diterima pada seleksi ujian 

mandiri tersebut. Sistem seperti ini lebih menjamin objektivitas seleksi dibanding pengisian 

SPI dengan nilai minimum tanpa batas tertentu seperti yang diterapkan Unud saat ini. 

Gambar Laman registrasi online seleksi ujian Mandiri Universitas Udayana , dapat diakses 

melalui https://e-registrasi.unud.ac.id/ 

https://e-registrasi.unud.ac.id/


 

 

 

 

 

2. Pemberatan mahasiswa baru dari segi finansial 

Dengan diberlakukannya SPI, tentu saja mereka yang tidak diterima jalur SNMPTN dan 

SBMPTN harus berpikir dua kali untuk mendaftar di Universitas Udayana. Bagaimana tidak, 

selain diwajibkan untuk membayar SPI, mereka yang diterima melalui jalur mandiri juga 

wajib mendapatkan UKT golongan 4 atau 5, ditambah tidak mendapat kesempatan untuk 

menerima beasiswa bidikmisi. Padahal kita tahu bahwa mereka yang tidak diterima pada 

SNMPTN dan SBMPTN dan ingin mencari jalur mandiri belum tentu lebih kurang secara 

akademik dan belum tentu lebih mapan secara finansial. Akibat diterapkannya SPI dan 

kebijakan penyerta-nya, terjadi penurunan kesempatan bagi seorang calon mahasiswa yang 

memiliki kemampuan akademik baik tetapi finansial kurang mampu untuk dapat berkuliah di 

Unud. 

Terdapat dua sousi atas permasalahan ini. Pertama, memberikan keleluasaan bagi 

mahasiswa baru jalur mandiri untuk bisa mendapatkan UKT 1-5. Landasan hukumnya kuat 

dan telah tertulis jelas pada Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Biaya Kuliah 

Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 1 Ayat 5 tertulis “Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya 

disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan 

ekonominya.”8 Klasifikasi tingkat kemampuan ekonomi ini ditinjau berdasarkan penghasilan 

orang tua, jumlah tanggungan keluarga, kalkulasi gaji serta pembiayaan bulanan keluarga, 

kondisi sarana prasarana yang dimiliki keluarga tersebut, serta data pengeluaran bulanan. 

Kedua adalah keleluasaan bagi mahasiswa baru jalur mandiri untuk bisa mendapatkan 

beasiswa bidikmisi. Pernyataan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan pada saat 

audiensi oleh BEM PM pada tanggal 6 Juni 2018 yang berbunyi “Untuk jalur mandiri tidak 

diperbolehkan untuk bidikmisi. Karena menurut saya mahasiswa yang diterima melalui jalur  

Gambar “Ketentuan Gol. UKT dan SPI Jalur Mandiri Undip”,diambil dari Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 

79/UN7.P/HK/2018 Tentang Penetapan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) per Mahasiswa per Semester 

serta Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Sarjana S1 dan Program Diploma Universitas Diponegoro Tahun 2018.7 



 

 

mandiri sudah gak pinter mau masuk gratis juga.”2 kami anggap sama sekali tidak memiliki 

dasar yang kuat dalam keputusan meniadakan kesempatan bidikmisi bagi mahasiswa baru 

jalur mandiri. Selain itu hak mahasiswa baru jalur mandiri untuk bisa mendapatkan bidikmisi 

dipertegas dalam “Pedoman Bidikmisi Siswa” yang dikeluarkan oleh Permenristekdikti 

sendiri. Berikut kutipannya: 

 

 

 

Pada Poin ketujuh dinyatakan bahwa peserta seleksi mandiri PTN diperbolehkan untuk 

mendaftar beasiswa bidikmisi. Jadi sudah jelas disini bahwa memberikan kesempatan peserta 

mandiri untuk mendapatkan beasiswa bidikmisi bukanlah hal yang tidak dapat dilakukan. 

Sekiranya ditekankan kembali kepada pihak Universitas bahwa mereka yang mengikuti jalur 

mandiri belum tentu lebih kurang secara akademik dan belum tentu lebih mapan secara 

finansial. Oleh karena itu keadilan bagi mereka yang kurang mampu secara finansial untuk 

mendapat kesempatan mendaftarkan diri terhadap beasiswa bidikmisi dirasa wajib dilakukan. 

3. Kecondongan penyalahgunaan dana akibat minimnya transparansi 

Pertama-tama kami sangat menghargai dan berterimakasih atas segala waktu dan tenaga 

yang telah dicurahkan demi keberlangsungan birokrasi Universitas Udayana. Tanpa berniat 

untuk berburuk sangka, tapi transparansi atas segala bentuk administrasi keuangan kampus 

adalah “harga mati” yang tidak dapat ditawar. Transparansi atas segala bentuk administrasi 

keuangan merupakan kunci kepercayaan seluruh civitas akademika Unud. Tanpa bermaksud 

untuk berburuk sangka terhadap kampus kita tercinta, tapi celah korupsi begitu besar dengan 

ketidakadaannya transparansi tersebut.  

Gambar diambil dari Pedoman Bidikmisi Siswa, dapat diunduh pada link 

https://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/petunjuk/pedoman 9
 

 

https://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/petunjuk/pedoman


 

 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, pada pasal 9 dinyatakan bahwa Badan Publik memiliki 

kewajiban untuk memberikan informasi publik yang salah satunya adalah laporan keuangan 

kepada publik secara berkala paling singkat 6 bulan sekali, disampaikan dengan cara yang 

mudah dijangkau oleh masyarakat dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Demikian 

kutipannya: 

  

 

Badan publik yang dimaksud disini seperti tertulis pada Pasal 1 Ayat 3 adalah lembaga 

eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan 

dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN 

dan/atau APBD, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.10 

Berdasarkan definisi diatas Universitas Udayana juga merupakan badan publik, yang sudah 

seharusnya menjalankan kewajiban mengumumkan informasi publik yang salah satunya 

merupakan laporan keuangan secara berkala.  

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, kami menemukan bahwa benar Universitas 

Udayana sendiri telah memberikan akses bagi masyarakat luas terhadap informasi publik, 

informasi tersebut terdapat pada laman info publik yang dapat diakses pada 

https://www.unud.ac.id/in/daftar-infopublik.html#page-1 , tetapi sayangnya menurut kami 

informasi yang tersedia kurang lengkap dan tertata secara rapih, termasuk laporan keuangan. 

Demikian cuplikan dari laman tersebut: 

Gambar diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2008 Tentang “Keterbukaan Informasi Publik.”10 

 

https://www.unud.ac.id/in/daftar-infopublik.html#page-1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari laman tersebut dapat terlihat bahwa data laporan keuangan yang dilampirkan 

Universitas Udayana tidak lengkap dari tahun-ke tahunnya. Rancangan Anggaran (RKA-

KL) terbaru-pun baru sampai pada tahun 2016, dimana belum tersedia laporan pemakaian 

anggaran pada tahun yang sama. Berbeda jika dibandingkan dengan laporan keuangan 

Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Gajah Mada (UGM) dibawah ini, dapat 

terlihat kelengkapan dari pembaharuan laporan keuangan dari tahun ke tahunnya tersusun 

secara berurut, sehingga tidak terlihat membingungkan bagi pembaca. 

Gambar diambil dari laman info publik Universitas Udayana, dapat diakses di 

https://www.unud.ac.id/in/daftar-infopublik.html#page-1 

 

Gambar diambil dari laman informasi publik web resmi Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Gajah Mada (UGM) dapat 

diakses di http://ppid.undip.ac.id/informasi-publik/ dan https://ugm.ac.id/id/informasi-publik/3621-laporan.keuangan 

https://www.unud.ac.id/in/daftar-infopublik.html#page-1
http://ppid.undip.ac.id/informasi-publik/
https://ugm.ac.id/id/informasi-publik/3621-laporan.keuangan


 

 

 

 

Tak dapat ditawar lagi bahwa penerapan SPI harus diiringi dengan transparansi yang 

adekuat dari pihak Universitas. Ketika pihak rektorat menyatakan bahwa kebijakan ini 

bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta 

akademik, sudah selayaknya kebijakan ini dapat pertanggungjawabkan dengan data yang 

jelas. Ketika informasi berupa data yang jelas diberikan, baru-lah masyarakat, terutama 

mahasiswa, dapat bersama-sama mengawasi bukti konkret dari penerapan SPI. Sampai saat 

ini belum ada informasi yang jelas dari pihak Universitas mengenai dasar penetapan besar 

nominal SPI tersebut dan rencana konkrit pemanfaatannya ke depan. Oleh karena itu dirasa 

mutlak untuk diadakan sosialisasi oleh pihak fakultas maupun universitas dengan 

kandungan substansi sebagai berikut:  

1. Dasar penetapan besar nominal SPI di tiap-tiap prodi  

2. Perkiraan jumlah tambahan dana yang di dapat dari pemberlakuan SPI 

3. Pemaparan mengenai rencana konkrit pemanfaatan SPI ke depannya 

Sosialisasi yang dilakukan harus dijauhkan dari unsur formalitas dengan cara menampilkan 

data yang jelas dan terukur. 

Selain itu laporan keuangan pada laman informasi publik juga harus selalu 

diperbaharui dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat mudah dimengerti oleh 

masyarakat. Sebagai sebuah badan publik yang menjunjung tinggi integritas sudah 

selayaknya segala jenis transparansi menjadi momok utama dalam pelaksanaan birokrasi, 

transparansi seharusnya tidak menjadi masalah jika memang tiada hal yang ditutup-tutupi. 

Gambar diambil dari laman informasi publik web resmi Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Gajah Mada (UGM) dapat 

diakses di http://ppid.undip.ac.id/informasi-publik/ dan https://ugm.ac.id/id/informasi-publik/3621-laporan.keuangan 

http://ppid.undip.ac.id/informasi-publik/
https://ugm.ac.id/id/informasi-publik/3621-laporan.keuangan


 

 

Tuntutan 

Berdasarkan peninjauan diatas, demikian kami, BEM Fakultas Kedokteran Universitas 

Udayana menyatakan sikap: Menerima adanya pemberlakuan SPI pada mahasiswa baru 

Unud jalur mandiri dengan tuntutan syarat-syarat sebagai berikut dalam penerapannya: 

1. Penetapan secara pasti jumlah nominal SPI yang dibayarkan, tanpa adanya ketentuan 

batas “minimum”, guna menjamin objektivitas seleksi ujian tertulis. 

2. Pemberian keleluasaan bagi mahasiswa baru jalur mandiri untuk bisa mendapatkan UKT 

1-5, guna menjamin keadilan tanggungan beban finansial 

3. Pemberian kesempatan bagi mahasiswa baru jalur mandiri untuk bisa mendapatkan kuota 

penerima beasiswa bidikmisi, guna memberi peluang bagi mereka yang mampu secara 

akademik namun kurang mampu secara finansial 

4. Pengadaan sosialisasi oleh pihak fakultas maupun universitas dengan kandungan 

substansi sebagai berikut, guna menjamin transparansi mengenai kebijakan SPI:  

I. Dasar penetapan besar nominal SPI di tiap-tiap prodi 

II. Perkiraan jumlah tambahan dana yang di dapat dari pemberlakuan SPI 

III. Pemaparan mengenai rencana konkrit pemanfaatan SPI ke depannya 

Sosialisasi yang diadakan bebas dari unsur formalitas dengan cara menampilkan data 

yang jelas dan terukur. 

5. Pembenahan laporan keuangan pada laman informasi publik Universitas Udayana 

(Melengkapi dan merestrukturisasi laman), guna menjamin transparansi administrasi di 

Universitas Udayana. 

Syarat-syarat tersebut mutlak adanya demi pelaksanaan kebijakan SPI yang adil dan bermartabat 

bagi mahasiswa baru jalur mandiri Unud tahun akademik 2018/2019. Tanpa adanya penerapan 

syarat tersebut pelaksanaan pemberlakuan SPI kemungkinan besar hanya akan menjadi sumber 

penyelewengan birokrasi dan komersialisasi pendidikan yang tidak sesuai dengan cita-cita 

nasional. 

Demikian kajian yang dapat diberikan, sebagai penutup kami akan memberikan sedikit 

pandangan kasar sebagai seorang awam mengenai dampak yang dapat dihasilkan SPI terhadap 

kualitas pendidikan di Universitas Udayana. Mari kita ambil contoh Jurusan Pendidikan Dokter 

di Fakultas Kedokteran, yang notabene mendapat presentase nominal SPI terbesar dari 

keseluruhan. Dari 250 orang mahasiswa baru yang akan diterima, terdapat 75 orang (30%) yang 

akan menempati kuota dari jalur mandiri, jika masing-masing dari mereka memberikan SPI 

sebesar 150 juta rupiah/ orang, maka total pemasukan yang di dapat akan menjadi 11,250 milyar 

rupiah (70% untuk fakultas, 30% untuk subsidi silang). Jika diumpamakan biaya untuk 

membenahi toilet ialah sebesar 10 juta rupiah/unit, maka seharusnya terdapat 1.250 unit toilet  



 

 

yang dapat dibenahi, melebihi kapasitas jumlah unit toilet di Unud sendiri. Jika diumpamakan 

biaya untuk membeli seperangkat komputer dengan kualitas tinggi adalah 20 juta rupiah/set, 

maka seharusnya terdapat 625 set perangkat komputer baru yang dapat ditambahkan. Jika 

diumpamakan jumlah mahasiswa Unud pada saat ini total sebanyak 30.000 orang, maka tiap 

orang bisa mendapat tambahan dana sebesar 375 ribu rupiah untuk kepentingan penelitian.  

Penutup 

Diatas merupakan perumpamaan jikalau Universitas Udayana hanya terdiri dari jurusan 

Pendidikan dokter saja. Pendidikan dokter hanya 1 dari 6 program studi di Fakultas Kedokteran, 

dimana Fakultas Kedokteran hanya merupakan 1 dari 13 Fakultas yang ada di Universitas 

Udayana. Jadi, sekiranya dapat dibayangkan, bagaimana dampak yang akan ditimbulkan jikalau 

dana tambahan dari SPI dipergunakan secara tepat sasaran. Selama ini mahasiswa selalu 

menuntut peningkatan kualitas, dimana pihak universitas-pun tak henti-hentinya menjanjikan 

peningkatan kualitas itu sendiri. Mari bersama- sama kita jadikan pemberlakuan SPI ini sebagai 

suatu momentum perubahan. Mahasiswa harus berupaya mengawasi pelaksanaan SPI di tingkat 

jurusan, fakultas, maupun universitas, dan pihak universitas wajib menjamin transparansi, bukan 

sekadar janji dan alasan tak pasti. Hidup Rakyat Indonesia! Majulah Udayana! 

 

 

Gambar diambil dari baliho di lingkungan Agrokompleks, Kampus Sudirman, Jumat, 6 juli 2018.  

Semoga baliho ini menjadi simbol pencerminan sesungguhnya, bukan sebatas untaian  kata! 
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