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ABSTRAK 
 

 
Pradana, Fadllillah Afiza. Program Magister Akuntansi Pasca Sarjana Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Januari 2019. Makna 
Pemberian Biaya Pendidikan Oleh Yayasan Berdasarkan Persepsi 
Badan Pengurus Harian. Ketua Pembimbing: Lilik Purwanti. Komisi 
Pembimbing: Yeney Widya Prihatiningtias. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna pemberian biaya 
pendidikan yang dilakukan oleh Badan Pengurus Harian Yayasan Abdi 
Masyarakat Madani Balikpapan dan STIE Madani Balikpapan dengan 
menggunakan pendekatan Hermeneutika Romantik. Penelitian ini menggunakan 
paradigma interpretif untuk memahami realita secara mendalam dengan 
menggunakan alat kualitatif berupa wawancara, observasi, dan analisis 
dokumen. Hermeneutika Romantik digunakan untuk memaknai “teks” yang 
berasal dari transkripsi hasil wawancara dengan informan, agar dapat diketahui 
maksud informan. Sumber data berasal dari wawancara kepada lima orang 
informan yang memegang peranan penting dalam struktur organisasi Yayasan 
Abdi Masyarakat Madani Balikpapan dan STIE Madani Balikpapan. Hasil 
penelitian menunjukkan ada tiga makna pemberian biaya pendidikan. Makna 
pertama adalah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan primer berupa 
pemenuhan tenaga dosen tetap yang terikat dalam jangka panjang. Kedua 
adalah upaya mendapatkan legitimasi berupa nama baik dan citra positif dari 
masyarakat luas. Dan ketiga adalah upaya pengembangan SDM berupa 
pemantauan serta pemberian arahan dari pemberi beasiswa kepada penerima 
beasiswa selama proses studi magister. Lingkaran makna pemberian biaya 
pendidikan menunjukkan adanya saling keterkaitan antara makna satu dengan 
makna yang lain, yang bersifat saling membangun dan saling memberikan 
pengaruh, sehingga ketiga makna tersebut menjadi suatu roda yang terus 
berputar demi kemajuan YAMM dan STIE Madani. 
 
Kata Kunci: Hermeneutika Romantik, Beasiswa Dosen Tetap, Kota Balikpapan. 
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ABSTRACT 
 

 
Pradana, Fadllilah Afiza. Graduate Program in Accounting, Faculty of Economics 

and Business, Brawijaya University, January 2019. The Value of 
Scholarship That Given by Charitable Foundation Using Daily 
Governing Perspective. Head of Advisory Commission: Lilik Purwanti, 
Member of Advisory Commission: Yeney Widya Prihatiningtias. 

 
The objective of this study is to empirically describe the value of scholarship that 
given by Daily Governing at Yayasan Abdi Masyarakat Madani Balikpapan and 
STIE Madani Balikpapan using Romantic Hermeneutic perspective. This study 
use qualitative method because this study do not use numeric indicator for 
supporting the objective of this study. Interpretive Paradigmn is used for 
understanding the further reality by using qualitative tools such as interview, 
observation and details analysis. Romantic Hermeneutic is used for giving the 
meaningful “text” based from interviewing result and getting the informant point of 
view. The data resource is obtained from interviewing result 5 informants that 
have an important influence in Yayasan Abdi Masyarakat Madani Balikpapan and 
STIE Madani Balikpapan. The results of this study show 3 values of scholarship. 
First value is the scholarshipis used to fulfilling the basic needed. Second value is 
the scholarshipis used to getting legitimation.Third value is the scholarshipis used 
to improving the human capital quality. 3 values of scholarship make a circle, 
connect each other, make supportive provisioning and influencing so that the 3 
values become a wheel that spinning continually for YAMM and STIE Madani 
goodness. 
 

Keywords: Romantic Hermeneutic, scholarship, Balikpapan city. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Jika aku merindukanmu, maka sang waktu pun menunduk 
Meratapi dirinya yang tak pernah dapat dikayuh 

Namun tetap menjanjikan hadirmu padaku, dengan suasana penuh haru 
Jika aku merindukanmu, maka sang ego pun merasa tersudut 

Sembari menjelaskan dan memohon ampun padaku 
Karenanya, hatiku dan hatimu terpisah jauh 

Aku cemburu kepada egomu 
Aku sedang bersusah hati karena lama menunggumu 

Aku rapuh, aku membutuhkan perhatianmu 
Menunggu pengabdianmu, mendambakan dedikasimu untukku 

Ku dendangkan irama cinta untukmu, hingga merpati putih terbang mendekatiku 
Sepucuk amanatku padamu, telah kugoreskan pada sepucuk daun 
Ku titipkan pada merpati putih, untuk disematkan ke dalam dadamu 

Lalu merpati putih itu terbang mengayun 
Jauh tinggi ke tempat kau berada 

Dariku, Sang Ibu Pertiwi. Untukmu, Pemuda Pemudi Indonesia 
(Sumber: Konsepsi peneliti) 

 

1.1 Latar Belakang 

Biaya (cost) merupakan semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan 

penyelenggaraan suatu program, baik dalam bentuk uang maupun barang dan 

tenaga yang dapat dihargakan dengan uang (Supriadi, 2006). Rohani, Johari, 

Hamid, Atan, Adeyemi, & Udin (2015: 287) menggolongkan biaya menjadi dua 

kategori besar yakni biaya langsung (direct cost) dengan biaya tidak langsung 

(indirect cost). Biaya langsung didefinisikan sebagai biaya yang terlihat dan dapat 

diidentifikasi dengan mudah dan keberadaannya sudah disadari oleh perusahaan. 

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Jallon, Imbeau, & Warin (2011: 150) bahwa 

biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan secara sadar oleh pengelola 

keuangan dan keberadaannya mudah diidentifikasi sedangkan biaya tidak langsung 

merupakan biaya yang pengukurannya lebih sulit dan pengusaha/pengelola 
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organisasi cenderung meremehkan biaya jenis ini. Carli & Canavari (2013: 398) 

mendefinisikan biaya langsung sebagai biaya variabel yang langsung diinputkan ke 

dalam produk. 

Biaya pendidikan adalah biaya yang harus dikeluarkan baik oleh 

perorangan/individu, keluarga yang menanggung anak yang sedang belajar, 

masyarakat, maupun oleh lembaga penyelenggara pendidikan untuk memperoleh 

pendidikan yang diinginkannya (Suhardan, 2012). Biaya dalam pendidikan meliputi 

biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung 

terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran 

dan kegiatan belajar berupa pembelian peralatan, sarana belajar, biaya transportasi, 

gaji pengajar baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun pelajar itu 

sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (earning 

porgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang 

dikorbankan oleh siswa selama belajar (Fattah, 2006).  

Beasiswa pendidikan merupakan bentuk bantuan berupa pemberian biaya 

pendidikan dari suatu lembaga tertentu yang ditujukan demi keberlangsungan 

pendidikan yang ditempuh oleh penerimanya. Salah satu beasiswa yang ada di 

Indonesia adalah beasiswa dosen tetap, yang merupakan pemberian beasiswa dari 

suatu lembaga baik lembaga pemerintahan maupun swasta demi keberlangsungan 

pendidikan magister yang ditempuh oleh penerimanya agar nantinya dapat 

disegerakan untuk menjadi tenaga dosen tetap di tempat yang telah ditunjuk oleh 

lembaga pemberi beasiswa setelah penerimanya lulus dari pendidikan magister. 

Yayasan Abdi Masyarakat Madani Balikpapan (selanjutnya disebut YAMM) 

merupakan salah satu yayasan yang menyelenggarakan pemberian beasiswa 
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tersebut, dan peneliti merupakan salah satu penerima beasiswa tersebut yang 

nantinya menjadi dosen tetap di STIE Madani Balikpapan (selanjutnya disebut STIE 

Madani) setelah peneliti menyelesaikan studi magisternya di Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. STIE Madani Balikpapan 

merupakan kampus yang dinaungi oleh YAMM. 

Fenomena pemberian beasiswa dari YAMM tersebut cukup menarik bagi 

peneliti karena beasiswa tersebut saat ini tengah ramai diselenggarakan oleh 

beberapa perguruan tinggi swasta yang berada di provinsi Kalimantan Timur. 

Pemberian beasiswa ini tercetus karena YAMM selaku yayasan yang menaungi 

STIE Madani Balikpapan, merasa membutuhkan tenaga dosen tetap yang dapat 

mengikatkan dirinya selama 10 (sepuluh) tahun. Selama ini, banyak sekali kasus 

yang terjadi berupa masuk dan keluarnya tenaga dosen tetap di lingkungan STIE 

Madani Balikpapan yang menyebabkan penurunan pencapaian tridharma perguruan 

tinggi yang diharapkan. Di sisi lain, pihak YAMM merasa kesulitan mencari tenaga 

dosen yang mampu mengikatkan dirinya dalam jangka panjang. Maka dari itu, 

tercetuslah program pemberian beasiswa ini sebagai wujud pemenuhan kebutuhan 

sumber daya manusia di STIE Madani Balikpapan utamanya Jurusan Akuntansi 

demi tercapainya visi dan misi YAMM untuk mewujudkan majunya pendidikan tinggi 

di STIE Madani Balikpapan pada khususnya dan Kota Balikpapan pada umumnya. 

Konsep dari beasiswa tersebut terdiri dari dua macam, yaitu biaya variabel 

dan biaya tetap. Biaya variabel terdiri dari dana yang dikeluarkan oleh YAMM untuk 

membiayai Uang Kuliah Tunggal (UKT) masing-masing penerimanya dan jumlahnya 

tergantung dari kebijakan program studi magister yang ditempuh penerimanya, yang 

dibayarkan sebanyak empat kali untuk empat semester. Dana tersebut langsung di 
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transfer kepada rekening penerimanya dan penerima wajib mengirim bukti 

pembayaran via e-mail sebagai bentuk pertanggung jawaban. Peneliti menerima 

dana tersebut sebanyak Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per 

semester yang mana dana tersebut langsung diterima melalui rekening, dan peneliti 

membayarkan dana tersebut sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh 

Universitas Brawijaya. Biaya tetap terdiri dari dana yang dikeluarkan oleh YAMM 

sebagai biaya hidup bulanan untuk masing-masing penerimanya dan jumlahnya 

disamaratakan untuk semua penerima beasiswa tersebut yang dibayarkan sebanyak 

dua puluh empat kali untuk empat semester (satu bulan sekali setiap tanggal 10). 

Peneliti menerima dana bulanan tersebut sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) 

setiap tanggal 10 per bulan yang mana dana tersebut digunakan peneliti selaku 

penerima beasiswa tersebut untuk keperluan pribadi, salah satunya untuk biaya 

operasional selama menjalani perkuliahan magister.  

Pemberian biaya pendidikan/beasiswa semacam ini, dapat dikategorikan 

sebagai biaya langsung mengingat pemberian beasiswa semacam ini dilakukan 

secara sadar oleh pemberi beasiswa melalui serangkaian tahap yang berujung pada 

tandatangan kontrak dengan penerima beasiswa. Beasiswa semacam ini juga dapat 

disebut sebagai biaya variabel karena penyelenggaraannya bersifat sewaktu-waktu 

sesuai dengan kebutuhan STIE Madani terkait pemenuhan dosen tetap. Annabi 

(2017: 499) menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran biaya pendidikan 

mengarah pada produktivitas yang berkelanjutan ketika pengaruh yang berasal dari 

eksternal dari modal manusia turut diperhitungkan.  

Namun di sisi lain, Simanaviciene, Giziene, Jasinskas, & Simanavicius (2014: 

337) menyatakan bahwa mengeluarkan biaya untuk pendidikan dapat disebut 
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sebagai investasi pendidikan, yang berperan sebagai bentuk modal manusia (human 

capital) yang tidak hanya bermanfaat bagi pribadi tetapi juga bermanfaat bagi 

negara. Mariana (2015: 363) mendukung pernyataan tersebut dengan berpendapat  

bahwa sosiolog, ekonom, politisi, semuanya menyetujui bahwa aset asli suatu 

negara adalah pendidikan berkualifikasi tinggi yang dapat menyediakan sumber 

daya manusia yang diperlukan untuk ekonomi dan pengembangan sosial. 

Pemberian biaya pendidikan semacam ini dapat dikategorikan dalam investasi, yaitu 

investasi pendidikan/investasi Sumber Daya Manusia (SDM). Fahmi (2012: 2) 

menjabarkan bahwa investasi adalah penempatan sejumlah dana pada saat ini 

dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. 

Investasi yang dibahas dalam penelitian ini adalah investasi SDM dalam bentuk 

Investasi pendidikan. Investasi pendidikan merupakan investasi yang berbentuk 

pengorbanan sejumlah dana yang dikeluarkan dalam rangka bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan kepada pihak yang 

menjadi sasaran investasi tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan 

produktivitas kerja pada masa yang akan datang. 

Berkaitan dengan investasi SDM, peneliti terinspirasi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Jones (2001) yang melakukan penelitian industri manufaktur di 

Negara Ghana pada tahun 1992 sampai 1994. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pendidikan memiliki korelasi positif dengan produktivitas. Tenaga kerja yang 

mengenyam pendidikan tinggi bekerja dengan lebih produktif daripada pekerja yang 

memiliki background lulusan secondary schooling. Hal ini bisa jadi juga terpampang 

nyata dalam dunia kerja di Indonesia yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka semakin baik dan berkualitas pula produktivitas yang dihasilkan 

guna membangun peradaban bangsa Indonesia yang lebih maju. 
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Penelitian ini mengangkat beasiswa dosen tetap dalam perkuliahan 

pascasarjana. Pemberian beasiswa dosen tetap yang diangkat dalam penelitian ini 

untuk dimaknai dengan menggunakan Hermeneutika Romantik, nampaknya menjadi 

kebaharuan yang cukup unik untuk dapat mengeksplorasi makna pemberian 

beasiswa dosen tetap dari informan yang dituju Topik penelitian ini membahas 

mengenai pengeluaran dana beasiswa yang dilakukan oleh suatu yayasan/institusi 

yang bergerak dalam bidang pendidikan tinggi.  

 

1.2 Motivasi Penelitian 

Penelitian ini mengangkat pemberian biaya pendidikan yang dimaknai 

dengan menggunakan pendekatan Hermeneutika Romantik, bukan dimaknai 

dengan konsep nilai materi semata. Dalam dunia akuntansi, konsep keuntungan 

yang dihasilkan dari suatu pembiayaan, sarat akan nilai-nilai materi yang sudah 

merasuk dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Praktik akuntansi yang hanya 

berfokus pada kalkulasi profit seakan memberi penegasan bahwasannya realitas 

dalam dunia akuntansi hanyalah realitas ekonomi semata. Padahal dalam 

kenyataannya, akuntansi memiliki keterkaitan dengan aspek sosial. Perusahaan 

misalnya, memiliki keterkaitan dengan akuntansi di mana perusahaan atau 

organisasi sudah tentu adalah sebuah kelompok sosial. Dalam akuntansi, terdapat 

banyak sekali transaksi serta peristiwa-peristiwa ekonomi yang memiliki pengaruh 

terhadap hubungan sosial.  

Yayasan pendidikan sarat akan nilai-nilai sosial. Yayasan pendidikan 

merupakan sebuah lembaga yang bersifat nirlaba dan memperoleh hasil dari 

usahanya secara mandiri. Penelitian tentang makna pemberian biaya pendidikan 

pada yayasan pendidikan ini menjadi penting karena penelitian ini memberikan 



7 

 

penyadaran kepada masyarakat. Penyadaran yang dimaksud adalah bahwasannya 

beasiswa yang diberikan oleh YAMM merupakan bentuk pembiayaan untuk 

pemebuhan kebutuhan SDM di mana keuntungan yang akan didapatkan oleh 

yayasan tersebut tidak sebatas berkutat pada realitas ekonomi semata seperti 

halnya pembiayaan yang selama ini kita pahami dalam keilmuan akuntansi berupa 

pemenuhan sarana prasarana, tanah, peralatan, dan lain sebagainya yang hasilnya 

diharapkan memberikan keuntungan ekonomis yang cukup besar di masa 

mendatang.  

YAMM bebas untuk menentukan kepada siapa saja dana pendidikannya 

diberikan, yang mana dana tersebut bersumber dari dana pribadi. YAMM tidak 

mencari tenaga dosen baru yang berasal dari fresh graduate lulusan Magister 

Akuntansi tetapi lebih memilih menginvestasikan sebagian dananya untuk 

menyekolahkan calon-calon Magister Akuntansi yang dirasa memenuhi kriteria untuk 

menjadi dosen tetap Jurusan Akuntansi STIE Madani sehingga sangat menarik 

untuk ditarik ke belakang mengenai alasan YAMM melakukan aktivitas investasi 

tersebut. Peristiwa tersebut yang menjadikan penelitian ini menarik untuk dilakukan 

untuk mengeksplorasi pemaknaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh 

YAMM dengan menggunakan pendekatan Hermeneutika Romantik. 

 

1.3  Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan yang muncul pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Badan Pengurus Harian YAMM dan STIE Madani memaknai 

pemberian biaya pendidikan? 

2. Apakah pemberian beasiswa semacam ini dikategorikan sebagai beban atau 

investasi?  



8 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi makna pemberian biaya 

pendidikan yang dilakukan oleh Badan Pengurus Harian YAMM dan STIE Madani 

dengan menggunakan pendekatan Hermeneutika Romantik, sekaligus menjawab 

pertanyaan apakah pemberian beasiswa semacam ini dikategorikan sebagai beban 

atau investasi?  

 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini memiliki kontribusi teori dan kontribusi praktis, yang dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Kontribusi Teori 

Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran terhadap teori 

human capital yang bertujuan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat 

bahwasannya pemberian biaya pendidikan/beasiswa yang bertujuan untuk 

membangun SDM tidak hanya dapat dikategorikan sebagai biaya semata tetapi 

juga dapat diakui sebagai investasi. 

2.   Kontribusi Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris tentang makna 

pemberian biaya pendidikan dari sudut pandang pengelola dana yayasan 

sebagai representasi dari investor sehingga dapat menjadi refleksi 

kebermanfaatan akuntansi dalam akuntansi keuangan. 
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BAB II 

METODE PENELITIAN: HERMENEUTIKA ROMANTIK SEBAGAI JALAN 

MENUJU PEMAHAMAN 

 

Kebenaran itu, dapat diumpakan seperti sebuah kaca besar yang jatuh dari langit 
Kaca tersebut pecah dan menjadi kepingan-kepingan yang menyebar ke seluruh bumi 
Ada satu kepingan besar, lalu banyak manusia yang tertarik dengan kepingan tersebut 

Dan menganut kepingan tersebut sebagai “kebenaran hakiki” 
Didukung dengan bermacam pemikiran terkonstruk yang menancap kuat di dada mereka 
Padahal, jika kepingan-kepingan lain disatukan maka besarnya melebihi satu keping tadi 

Jika dirimu menjadi penganut kepingan besar 
Tugasmu adalah menumpulkan tajamnya sisi pecahan para penganut kepingan kecil 

Dengan tenggang rasa dan toleransi 
Lawan dari kebenaran adalah kebenaran yang lain, bukan „kesalahan‟ 

Para penganut kepingan besar dan kecil memiliki persamaan derajat sebagai manusia 
Hanya saja, beberapa aspek dan sudut pandang mereka tentang cara pandang dunia 

Memiliki perbedaan satu sama lain 
Mari hindari pemikiran terkonstruk dan jadilah manusia yang memiliki pemikiran terbuka 

Demi terciptanya kedamaian dunia 
(Sumber: Konsepsi Peneliti. Wacana di atas terinspirasi dari berbagai nama pendekatan 

dalam paradigma Interpretif yang memiliki perbedaan cara pandang namun 
sesungguhnya memiliki persamaan dalam hal pemahaman) 

 
 
 

2.1 Pendekatan Penelitian 

Metode kuantitatif dirasa kurang tepat dan sesuai untuk digunakan dalam 

penelitian ini karena penelitian ini tidak menggunakan angka-angka sebagai 

indikator variabel penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian, sehingga 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan untuk 

menganalisis pertanyaan penelitian. Peneliti bertindak sebagai pengumpul data 

utama yang mengumpulkan data, menganalisis data, dan melaporkan hasil 

penelitian. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat 

langsung. 

Manusia dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai macam realita 

yang memiliki banyak sisi untuk dilihat. Setiap sisi memiliki sudut pandang yang 

dapat bermakna berbeda dan menimbulkan pemahaman yang berbeda atas 

realitas yang ada, yang kemudian cara pandang tersebut dikenal sebagai 
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paradigma. Guba & Lincoln (1994) menyatakan bahwa paradigma adalah 

keyakinan dasar dalam memandang dunia sebagai tempat individu yang 

berbeda. Dari individu-individu tersebut, muncullah berbagai macam keyakinan 

dalam memandang dunia sehingga memunculkan pertanyaan akan suatu 

fenomena atau permasalahan. Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus 

dapat memposisikan dirinya dalam sebuah paradigma. Kamayanti (2016: 12-13) 

memandang paradigma dapat membawa peneliti memandang realita dunia 

melalui asumsi fundamental tentang Tuhan, manusia, alam, realita, dan semesta.  

Penelitian yang dilakukan di sini, merupakan penelitian yang 

menggunakan paradigma Interpretif. Paradigma interpretif sangat menekankan 

kepada peran si peneliti sebagai pihak yang memberikan interpretasi. Interpretasi 

ini merupakan hasil dari pemahaman mendalam terhadap hal yang diteliti. Fokus 

paradigma interpretif adalah pada persepsi manusia pada realitas yang mereka 

hadapi, bukan pada realitas yang berada di luar mereka, serta memahami 

realitas tersebut secara lebih mendalam dengan menggali sedalam mungkin 

unsur subjektivitas demi terciptanya tujuan paradigma interpretif yaitu penekanan 

terhadap analisis secara mendalam tentang realitas sosial dan bagaimana 

realitas tersebut terbentuk, yang mana pernyataan tersebut didukung oleh Chariri 

(2009) yang menyebutkan dalam penelitian interpretif erat kaitannya dengan 

penggunaan alat kualitatif berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumen. 

 

2.2  Hermeneutika Romantik Sebagai Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan paradigma non-positivistik untuk mendalami 

“pemberian biaya pendidikan” yang tentunya sesuai dalam ranah penelitian 

kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman terhadap realita sosial dari 

perspektif  informan secara umum yang tentunya pemahaman tersebut tidak 

ditentukan terlebih dahulu, namun didapatkan usai melakukan analisis terhadap 
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realita yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Penggunaan paradigma 

interpretif dapat memberi peluang kepada peneliti untuk menggali pemahaman 

mengenai “biaya pendidikan” dari sudut pandang pihak YAMM selaku pihak yang 

memberikan beasiswa calon dosen tetap. Peneliti berusaha untuk memahami 

mengenai bagaimana pandangan informan sendiri mengenai makna “biaya 

pendidikan” dalam perannya sebagai pihak pemberi beasiswa. 

Demi mewujudkan semua itu, peneliti memutuskan untuk menggunakan 

Hermeneutika Romantik sebagai perspektif dalam penelitian ini. Subiyantoro & 

Triyuwono (2004) menyatakan bahwa asal mula kata “hermeneutika” berasal dari 

Yunani yaitu hermeneuin yang berarti “menafsirkan”. Istilah tersebut 

diperkenalkan oleh Schleiermacher di abad ke 17. Subiyantoro & Triyuwono 

(2004) menceritakan bahwa Schleiermacher memandang hermeneutika sebagai 

upaya menonjolkan sistematika fenomena tentang bahasa serta usaha 

menjabarkan “teks” menggunakan bahasa yang tertata rapi. Pada mulanya, 

hermeneutika hanyalah pendekatan yang digunakan untuk memahami literatur 

Yunani Kuno yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah metodologi tafsir 

untuk memaknai teks alkitab (injil).  

Hermeneutika yang dipelopori oleh Schleiermacher ini lebih 

mengutamakan penemuan hal-hal yang bersifat asing yang berkemungkinan 

menimbulkan salah pemahaman (Butler, 1998; Mulyono, 2012: 15-16). Sandage, 

Cook, Hill, Strawn, & Reimer (2008) juga menceritakan bahwa pada zamannya 

Schleiermacher, hermeneutika masih digunakan sebagai alat untuk 

menginterpretasikan teks-teks kitab suci. Kemudian, Ricoeur (1981) 

menceritakan bahwa konteks “teks” diperluas atas pandangan pribadi 

Schleiermacher yang menyatakan bahwa “teks” tidak hanya bersumber dari 

tulisan tetapi juga bersumber dari ucapan lisan seseorang. Pernyataan tersebut 

didukung oleh Rosyidi (2010: 147) yang menyatakan bahwa tulisan yang berasal 
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dari wacana dapat disebut sebagai “teks”. Merujuk pada ulasan tersebut, maka 

hermeneutika yang dipelopori oleh Schleiermacher ini dinamai sebagai 

“hermeneutika romantik” atau “hermeneutika intensionalisme” yang menjadi 

pendekatan dalam penelitian ini. Rutt (2006) mengartikan bahwa interpretasi 

adalah metode untuk memahami teks dan fokus pada pemahaman kata-kata dan 

bahasa.  Thiselton (1993) menyatakan bahwa terdapat lima unsur untuk 

memahami wacana yaitu penafsir, maksud pengarang (informan), dan teks yang 

ditopang oleh unsur konteks kultur dan konteks historis. Sari (2014) menyatakan 

bahwa konteks kultur dan konteks historis digunakan penafsir untuk menemukan 

maksud pengarang yang terkandung dan terpendam dalam teks.  

Palmer (1969) mengulas tentang Heidegger dan Ricoeur yang 

merupakan tokoh pengembang konsep Hermeneutika Schleiermacher. Kedua 

tokoh tersebut menjadi perantara pada perluasan hermeneutika untuk mengkaji 

teks dan non-teks dan berbagai peristiwa metafisika, perilaku manusia, dan alam 

materi.  Miller (2002: 49) mendukung ulasan Palmer (1969) bahwa berbagai 

perilaku dan objek kehidupan sosial dapat pula dimaknai sebagai sebuah teks, 

seperti pidato, acara televisi, pertemuan bisnis, percakapan intim berupa 

wawancara maupun percakapan biasa, perilaku nonverbal atau arsitektur dan 

dekorasi. Burrel & Morgan (1979: 235-236) mengkaji hermeneutika yang ternyata 

dapat memiliki keterkaitan dengan penafsiran dan pemahaman hal-hal yang 

dihasilkan dari pemikiran manusia yang mencirikan sosial dan budaya. 

Rahardjo (2007: 55-56) menyampaikan bahwa Gadamer selaku tokoh 

yang memperluas hermeneutika Schleiermacher, menjabarkan bahwa 

Hermeneutika merupakan usaha memahami dan menginterpretasikan teks. Ada 

dua jenis Hermeneutika, yaitu: (1) Hermeneutika Romantik, yang merupakan 

usaha untuk memahami dan menafsirkan teks yang berasal dari wawancara 

dengan informan. Hermeneutika jenis ini memandang makna sudah ada dan 
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tinggal menunggu interpretasi dari penafsir, dan (2) Hermeneutika Gadamerian, 

yang merupakan usaha untuk memahami dan menafsirkan teks yang berasal 

dari kitab suci, notasi musik bahkan karya seni. Hermeneutika Gadamer 

mendeskripsikan bahwasannya makna harus digali, dilakukan konstruksi, dan 

direkonstruksi oleh penafsir sesuai konteks penafsir yang menyebabkan makna 

teks senantiasa tidak pernah baku tergantung dari bagaimana, kapan, dan siapa 

pembacanya. Simpulannya, makna teks ditentukan oleh konteks. 

Hermeneutika dapat dipandang sebagai seni untuk menghindari 

kesalahpahaman karena hermeneutika bersifat memberikan pemahaman 

terhadap makna yang dikandung dalam teks dan menerangkannya dari semula 

yang masih tersirat menjadi tersurat. Nampaknya, Schleiermacher lebih banyak 

menekankan tentang banyaknya salah paham daripada kurangnya pemahaman 

dalam ketatnya praktik hermeneutika, yang mana hal tersebut memacu 

pemahaman harus dicari pada setiap butir teks (Poespoprodjo: 23; Rasool, 

2013). Keuntungan berupa laba dan/atau keuntungan yang bersumber dari 

pembiayaan dapat dituliskan dalam bentuk tulisan di laporan keuangan. Ketika 

sebuah teks dibacakan oleh seseorang, disadari maupun tidak disadari akan 

melahirkan sebuah interpretasi terhadap teks tersebut. Interpretasi makna 

pemberian biaya pendidikan sebagai teks bergantung pada penafsir teks tersebut 

dengan segala latar belakang historis dan kultur yang menyertainya. 

Eagleton (2006: 88) menyatakan bahwa teks selalu ada kaitannya 

dengan bahasa, yang bahasa itu sendiri memiliki eksistensi tersendiri yang di 

dalamnya manusia ikut berpartisipasi. Metode Hermeneutika menyesuaikan 

setiap elemen dalam teks menjadi satu keseluruhan dan dalam sebuah proses 

yang biasa dikenal sebagai lingkaran Hermeneutika. Kunci untuk memahaminya 

adalah dengan partisipasi dan keterbukaan, bukan dari manipulasi dan 

pengendalian. Rahardjo (2007: 90) menjabarkan bahwa sebagai sebuah metode 
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tafsir, Hermeneutika tak hanya memandang teks tetapi juga berusaha menyelami 

makna literal. Hermeneutika berusaha melakukan penggalian makna dengan 

mempertimbangkan cakrawala yang meliputinya berupa teks, pengarang, dan 

pembaca. Kehadiran ketiga hal tersebut maka harapannya pemahaman menjadi 

sebuah usaha untuk melakukan rekonstruksi dan mereproduksi makna teks yang 

menjadi perhatian dalam hermeneutika. 

 

2.3  Situs Penelitian 

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, lokasi penelitian ini berada 

dalam lingkup YAMM dan STIE Madani, Jl.  Kapt. P.Tendean No 60 Balikpapan. 

Alasan dipilihnya objek penelitian ini juga terkait dengan topik dan judul 

penelitian. Untuk memahami makna pemberian biaya pendidikan dalam lingkup 

YAMM sebagai pihak pemberi beasiswa, diperlukan hubungan wawancara 

langsung dengan informan guna memperoleh data primer.  

Alasan lain dipilihnya objek penelitian ini karena fenomena beasiswa 

seperti ini tergolong unik mengingat pemberi beasiswa adalah suatu yayasan 

pendidikan dan yayasan tersebut gencar mencari bibit-bibit dosen dengan 

pengeluaran nilai nominal beasiswa yang tidak tanggung-tanggung, mencapai 

kurang lebih seratus juta rupiah untuk masing-masing penerima beasiswa. 

 

2.4  Sumber Data  

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif berasal dari kata-kata dan 

tindakan yang diperoleh dari informan yang ditambahkan dengan dokumen dan 

data lainnya (Moleong: 2014). Pernyataan ini didukung oleh Lofland, Snow, & 

Lofland (2006) yang menyampaikan bahwa dalam penelitian kualitatif, kata-kata 

dan perilaku informan yang diwawancarai atau diteliti menjadi sumber data 

utama yang memiliki suatu kerelevanan dengan penelitian yang akan dilakukan 
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oleh peneliti yaitu dalam rangka usaha mengeksplorasi dan memaknai 

pemberian biaya pendidikan oleh YAMM.  

 

2.5  Teknik Pengumpulan Data 

Creswell (2016: 206) menggambarkan pengumpulan data sebagai 

rangkaian aktivitas yang saling memiliki keterkaitan yang memiliki tujuan untuk 

pengumpulan informasi untuk menjawab fokus penelitian yang diajukan oleh 

peneliti.  

Gambar 2.1  Aktivitas-aktivitas Pengumpulan Data 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sumber: Creswell (2016: 207) dengan perubahan seperlunya. 

Berikut dijabarkan langkah-langkah tersebut: 

1. Menentukan tempat/individu. Peneliti telah memantapkan hati untuk memilih 

YAMM dan STIE Madani sebagai tempat penelitian yang mana kedua 

lembaga tersebut berada dalam satu tempat sehingga memiliki hubungan 

yang erat satu sama lain. Kedua tempat tersebut juga dipilih peneliti karena 

memiliki program pembiayaan pendidikan yang terkait dengan topik dan 

pertanyaan dalam penelitian ini. Peneliti telah mewawancarai 5 (lima) orang 



16 

 

 

 

informan terkait pengumpulan data. Informan tersebut merupakan pihak-

pihak yang menjabat sebagai pemangku kepentingan dalam YAMM dan STIE 

Madani. 

2. Memperoleh akses dan membangun hubungan. Penelitian kualitatif harus 

melibatkan penyelidikan terhadap sebuah tempat penelitian dan usaha 

pemerolehan izin untuk mempelajari tempat tersebut dalam rangka 

memudahkan pengumpulan data. Peneliti telah mengonfirmasi Bu Mardha 

selaku Pembantu Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan STIE Madani 

dan beliau telah menyetujuinya. Bu Mardha memiliki akses dan hubungan 

dengan peneliti sebagai perekrut dan penyalur dana beasiswa kepada 

peneliti dari bulan Maret 2017 hingga kini. 

3. Penentuan informan. Ada tiga pertimbangan yang diajukan untuk 

menentukan informan dalam melakukan penelitian kualitatif, dan 

pertimbangan-pertimbangan tersebut memiliki keberagaman yang 

bergantung pada pendekatan yang spesifik. Ketiga pertimbangan tersebut 

terkait dengan: 

a. Keputusan-keputusan mengenai pemilihan partisipan (atau tempat) yang 

hendak diteliti. Peneliti telah memutuskan tentang siapa yang hendak 

dijadikan informan karena mudah dijangkau, dan memiliki nilai politis 

dalam lingkup YAMM dan STIE Madani. Sedangkan peneliti telah 

memikirkan tentang lokasi yang hendak diteliti karena lokasi tersebut 

memiliki fenomena unik yang menarik untuk diteliti yaitu fenomena 

pemberian beasiswa calon dosen bagi mahasiswa magister akuntansi on 

going. 

b. Strategi pemilihan informan yang spesifik. Peneliti sengaja memilih 

individu-individu dan tempat untuk diteliti karena mereka dapat memberi 

pemahaman tentang pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini 
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secara spesifik. Peneliti telah mewawancarai pihak-pihak yang memiliki 

peranan sebagai pemangku kepentingan atau yang memiliki kepentingan 

politis dalam YAMM dan STIE Madani karena dapat dipastikan pihak-

pihak tersebut yang memiliki sumber informasi mengenai seluk beluk 

program beasiswa, perencanaan pembukaan lowongan dan penyaluran 

beasiswa, yang tentunya pihak-pihak tersebut sudah menyusun rencana 

pemberian biaya pendidikan yang mereka jalankan dengan cara 

pemberian beasiswa tersebut. 

c. Rincian tentang informan yang telah diwawancarai oleh peneliti, 

dijabarkan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1  Badan Pengurus Harian 

NO NAMA JABATAN 

1. Kartini Rahmatillah, 

M.Hum. 

Ketua Yayasan Abdi Masyarakat Madani 

Balikpapan (YAMM). 

2. Dr. I Gusti Putu 

Darya, M.M. 

Ketua STIE Madani. 

3. Sasmoyo Dimas 

Radityo, S.E., M.M. 

Pembantu Ketua I Bidang Akademik STIE 

Madani. 

4. Mardatillah, S.Psi., 

M.Si., M.S.I. 

Pembantu Ketua II Bidang Administrasi 

dan Keuangan STIE Madani. 

5. Drs. H. Muh. Amien 

Latief, M.Si. 

Pembantu Ketua III Bidang 

Kemahasiswaan STIE Madani. 

Sumber: Konsepsi Peneliti 

Alasan peneliti memilih informan tersebut karena para informan memiliki 

relevansi terkait topik penelitian ini yang mengangkat makna pemberian 

biaya pendidikan dalam lingkup YAMM dan STIE Madani. 

4. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung, yaitu dengan cara menemui 

informan secara tatap muka sambil dilakukan perekaman untuk menyimpan 

hasil wawancara.  
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2.6  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Reduksi data dalam penelitian ini adalah upaya untuk menata data-data 

mentah yang didapatkan dari hasil wawancara untuk kemudian ditajamkan, 

digolongkan, diarahkan, serta membuang bagian-bagian yang dirasa tidak 

perlu. Peneliti telah mengumpulkan data tentang makna pemberian biaya 

pendidikan beserta keuntungan yang didapatkan oleh pihak YAMM dalam 

program pemberian beasiswa pendidikannya dengan melakukan perekaman 

ketika wawancara dan melakukan transkripsi hasil wawancara. 

2. Analisis Hermeneutika Romantik 

Hasil reduksi data selanjutnya akan dianalisis menggunakan pendekatan 

Hermeneutika Romantik untuk dapat menghasilkan makna pemberian biaya 

pendidikan beserta keuntungannya.  

Secara skematis, teknik analisis Hermeneutika Romantik dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 2.2  Teknik Analisis Hermeneutika Romantik 

 

 

 

 

 

Sumber: Rahardjo (2008: 92) 

 

Gambar di atas merupakan langkah-langkah atau alur dalam menerapkan 

pendekatan hermeneutika romantik. Peneliti bertindak sebagai penafsir. 

Penafsir memproksikan “teks” (data kualitatif hasil wawancara informan) agar 
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dapat mengetahui maksud informan. Penafsir harus mendalami konteks 

historis maupun kultur dalam teks tersebut. 

3. Menarik Kesimpulan Penelitian. 

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian merupakan interpretasi dari 

seluruh hasil analisis data menggunakan pendekatan Hermeneutika 

Romantik. 

 
2.7  Triangulasi Sebagai Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan dalam penelitian kualitatif tak dapat dilakukan secara 

statistik namun dengan cara triangulasi. Triangulasi mencerminkan pendalaman 

pemahaman mengenai fenomena yang diteliti. Moleong (2004: 330) 

mendefinisikan triangulasi digunakan sebagai teknik pengecekan keabsahan 

data dengan cara pemanfaatan hal lain dalam membandingkan hasil wawancara 

terhadap objek penelitian. Nasution (2003: 115) menyatakan bahwa triangulasi 

dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, 

observasi, dan dokumen.  

Peneliti melakukan observasi berpartisipasi untuk mendapatkan 

gambaran objek penelitian secermat mungkin (Moleong, 2010: 164). Observasi 

berpartisipasi dilakukan selama periode tertentu untuk merekam realita di 

lapangan. Peneliti mengamati bahwasannya kantor Yayasan YAMM dengan 

kampus STIE Madani terletak bersebelahan. Kantor YAMM terdiri dari dua lantai 

dan merupakan tempat kerja sekaligus kediaman pribadi Bu Rahmatillah dan Bu 

Mardha sehingga kedua informan tersebut selalu dapat membangun interaksi 

komunikasi yang intens, misalnya Bu Mardha yang lebih spesifik ke dalam 

strategi memajukan YAMM dan Bu Rahmatillah yang konsisten menangani 

keuangan dan pencatatan akuntansi. Peneliti beranjak mengamati gedung 

kampus STIE Madani yang ternyata hanya terdiri dari satu gedung kuliah yang 
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berukuran luas dan terdiri dari lima lantai. I Gusti Putu Darya (selanjutnya disebut 

Pak Gusti), Sasmoyo Dimas Radityo (selanjutnya disebut Pak Sasmoyo), dan 

Amien Latief (selanjutnya disebut Pak Latief) selaku para petinggi STIE Madani, 

juga turut andil berkecimpung dalam program yang dilaksanakan oleh YAMM 

salah satunya yaitu pemberian biaya pendidikan/beasiswa dosen tetap tersebut 

sehingga peneliti merasa tepat apabila ketiga orang tersebut turut menjadi 

informan dalam penelitian ini.  

Peneliti juga turut serta mengajar matakuliah metodologi penelitian dalam 

kelas akuntansi yang sedang menempuh semester enam guna pemantapan 

skripsi yang akan ditempuh oleh peserta didik dalam kelas tersebut pada 

semester tujuh. Peneliti mendapati kondisi bahwa 90% peserta didik/mahasiswa 

STIE Madani bekerja sambil kuliah sehingga para peserta didik kurang fokus 

dalam memahami materi yang disampaikan oleh peneliti mengingat pada saat itu 

jam kuliah sudah menunjukkan waktu 20.00 WITA. Pengumpulan data sekunder 

dengan mengumpulkan dokumen atas dasar pemenuhan triangulasi telah 

dilakukan peneliti dengan mendatangi resepsionis STIE Madani untuk meminta 

buku pedoman pendidikan STIE Madani sebagai pemenuhan kebutuhan data 

sekunder. Observasi dan dokumen dapat mendukung keabsahan hasil 

wawancara dengan informan untuk menemukan makna pemberian biaya 

pendidikan dari perspektif Badan Pengurus Harian YAMM dan STIE Madani. 
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BAB III 

SELAYANG PANDANG OBJEK PENELITIAN 

 

Gelap 
Adalah tentang ketiadaan cahaya 

Dingin 
Adalah tentang ketiadaan hangat 

Namun Dingin dan Gelap 
Terasa nikmat 

Oleh jiwa-jiwa yang mencari tenang 
Dalam balutan harapan-harapan yang suam 

Tuk merajut mimpi, dan punahkan setapak nestapa 
Dalam pancaran bayangan ayat-ayat api 

Membisu dalam diam 
Bahagia 

(Sumber: Konsepsi Peneliti) 

 
3.1   Pengantar 

Bab ini berisi tentang deskripsi konteks kultur dalam dan luar yayasan 

serta konteks kultur dan konteks historis para informan yang telah diwawancarai 

oleh peneliti secara langsung. Konteks kultur dan konteks historis merupakan 

bagian yang harus ada di dalam teknik analisis hermeneutika intensionalisme 

(Rahardjo, 2008: 92) yang digunakan untuk melengkapi pemahaman “teks” yang 

“teks” sendiri sejatinya berdiri dalam kedua konteks tersebut untuk menggali dan 

menafsirkan maksud informan/pengarang (Bartholomew, 1996: 121).  

 

3.2   Konteks Kultur Dalam dan Luar Yayasan 

Kultur merupakan budaya yang terbentuk di dalam maupun di luar suatu 

organisasi, dalam hal ini merupakan organisasi yang berbentuk yayasan 

pendidikan. Pentingnya unsur kultur ini disebabkan karena setiap informan yang 

diwawancarai oleh peneliti merupakan Warga Negara Indonesia dan dengan 

demikian unsur kultur ini dapat diartikan sebagai budaya organisasi. 

Unsur kultur yang utama adalah kultur masyarakat Indonesia yang 

merupakan bangsa terbesar ke empat di dunia dengan penduduk yang berjumlah 
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kurang lebih 250 juta jiwa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang 

memegang teguh sikap ramah tamah, kesopanan, serta kehalusan tutur kata 

dalam berkomunikasi sehari-hari. Budaya organisasi yang kental dengan YAMM 

dan STIE Madani adalah budaya saling percaya dan rela berkorban yang 

ditunjukkan dengan pemberian biaya pendidikan tersebut. Budaya organisasi 

YAMM dan STIE Madani dalam penelitian ini didasarkan pada semangat 

memajukan pendidikan tinggi di kota Balikpapan. Budaya dalam organisasi ini 

adalah menjadi pihak yang memiliki andil terhadap kemajuan pendidikan tinggi di 

kota Balikpapan dengan menjunjung tinggi aspek ketuhanan yang maha esa 

yang sesuai dengan julukan kota Balikpapan sebagai “Kota Beriman”. 

 

3.3   Konteks Kultur dan Historis Informan 

Rincian tentang informan yang telah diwawancarai oleh peneliti dapat 

dilihat kembali di bab 2. Secara umum, kelima informan memiliki background 

pendidikan dan kebudayaan yang mendukung pemaknaan mereka terhadap 

pemberian biaya pendidikan dengan baik. Berikut penjabarannya. 

3.3.1 Kartini Rahmatillah 

Informan pertama bernama Bu Rahmatillah. Bu Rahmatillah merupakan 

pimpinan YAMM. Lahir dan besar di kota Balikpapan, Bu Rahmatillah mewarisi 

darah banjar dari sang ayah dan juga darah Bugis dari sang ibu. Ayah dari Bu 

Rahmatillah bernama Abdul Wahab yang merupakan pendiri YAMM sekaligus 

perintis AAB (Akademi Akuntansi Balikpapan) yang saat ini sudah naik status 

menjadi STIE Madani. Bu Rahmatillah menyelesaikan Strata 1 di Jurusan 

Linguistik Universitas Negeri Malang dan Strata 2 di Jurusan Sastra Inggris 

Universitas Negeri Yogyakarta. Latar belakang pendidikan yang ditempuh Bu 

Rahmatillah memang tidak ada kaitannya dengan ekonomi, tetapi hal tersebut 
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tidak memadamkan niat baiknya untuk menjadikan YAMM menjadi lebih baik 

kedepannya dalam menaungi STIE Madani. 

Awal mula sesi wawancara dengan Bu Rahmatillah, peneliti membuka 

dengan pertanyaan yang sebenarnya merupakan rasa penasaran peneliti untuk 

mengetahui asal usul YAMM dan STIE Madani berdiri. Bu Rahmatillah 

membenahi posisi duduknya, kemudian menjawab pertanyaan peneliti dengan 

sedikit tersenyum sambil menatap ke atas, seakan flashback ke masa lalu. 

Berikut ulasannya: 

“Yayasan ini dimulai dari inisiatif orangtua saya yang ingin ikut 
berperan memajukan pendidikan khususnya di Balikpapan. Memulai 
yayasan ini beserta segala perangkatnya dimulai dari nol. Niat awal 
dari segi sosial yang kemudian berkembang menjadi bagaimana 
memajukan keluarga sendiri.”  

 
Pernyataan Bu Rahmatillah menunjukkan bahwa betapa besar 

pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan demi memajukan pendidikan di 

STIE Madani. Keluarga Bu Rahmatillah merupakan keluarga pendidik sehingga 

jiwa pendidik dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan semakin terasah. 

Memulai yayasan dari nol berarti membangun yayasan tersebut dari segi 

pengurusan legalitas hukum, pembangunan sarana dan prasarana, 

pengembangan SDM, merancang kurikulum pembelajaran hingga 

mempromosikannya ke masyarakat tentang keberadaan yayasan beserta 

kampus yang dinaunginya. Pernyataan Bu Rahmatillah juga menunjukkan bahwa 

awal mula yayasan YAMM berdiri adalah untuk memenuhi panggilan sosial, 

dalam hal ini adalah agar pendidikan di kota Balikpapan menjadi semakin maju.  

Peneliti melontarkan pertanyaan seputar latar belakang keluarga Bu 

Rahmatillah. Dengan senyum membara, Bu Rahmatillah menyampaikan 

pengalaman pribadinya sebagai berikut: 

“Kebetulan keluarga saya khususnya dari pihak Ibu semuanya 
pendidik, dari kakek nenek saya itu guru walaupun masih di 
kampung. Ternyata seiring berjalan waktu itu malah menjadi pilihan 
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kami sekarang. Padahal sebenarnya dari awal itu tidak mau 
berkecimpung di dunia pendidikan, kayanya susah, njelimet harus 
ke sana ke mari, tapi ternyata memang ke situ jalannya.” 
 

Bu Rahmatillah menyampaikan hal tersebut sambil menunjukkan mimik 

muka yang bersemangat, terlihat sekali bahwa Bu Rahmatillah bangga dengan 

keadaan dirinya yang sedari kecil dikelilingi oleh keluarga pendidik sehingga 

secara otomatis Bu Rahmatillah merasa nyaman dengan posisinya saat ini yang 

berkewajiban memimpin yayasan YAMM agar dapat membawa nama STIE 

Madani menjadi lebih baik dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. 

3.3.2  I Gusti Putu Darya 

Informan kedua bernama Pak Gusti yang menjabat sebagai Ketua STIE 

Madani sekaligus sebagai pendukung kebijakan realisasi pemberian biaya 

pendidikan/beasiswa dosen tetap sebagai pemenuhan SDM bagi jurusan 

akuntansi STIE Madani. Pak Gusti mewarisi darah Bali dari kedua orangtuanya. 

Pak Gusti menamatkan Strata 1 Keguruan Ekonomi dan Strata 2 Manajemen 

Keuangan di Universitas Mulawarman, disusul dengan Strata 3 di Universitas 

Tujuh Belas Agustus Surabaya. Background pendidikannya yang berkutat pada 

dunia ekonomi membuat Pak Gusti dipercaya sebagai dosen tetap di STIE 

Madani dengan jabatan akademik lektor. Sesuai dengan prinsip pribadinya yang 

tegas, Pak Gusti ingin memajukan pendidikan tinggi di Balikpapan dengan 

berdedikasi penuh pada keilmuan ekonominya di STIE Madani pada khususnya. 

Peneliti membuka wawancara dengan menanyakan visi misi terkait 

pengadaan beasiswa tersebut. Konteks beasiswa yang dimaksud oleh Pak Gusti 

tidak hanya sebatas beasiswa dosen tetap saja tetapi beasiswa yang juga 

diberikan kepada mahasiswa STIE Madani. Berikut ulasannya: 

“Yang jelas, beasiswa ini diperuntukan bagi mahasiswa yang 
kurang mampu dan berprestasi karena ketika masuk itu kan sudah 
tahu prestasinya dari sebelum masuk ke perguruan tinggi. 
Kemudian kalau di semester II itu tahu prestasinya dari semester I 
perolehannya, nilai-nilai prestasinya. Kalau di sini setiap orang kan 
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sama seperti orang lain, menuntut ilmu setinggi-tingginya walaupun 
sampai ke negeri Cina sekalipun.” 
 

Pak Gusti merupakan salah satu orang yang mengetahui dan menyetujui 

diadakannya program beasiswa semacam ini. Pak Gusti menaruh kepedulian 

terhadap pendidikan yang dibuktikan dengan antusias intonasi yang berapi-api 

ketika memberikan pernyataan di atas. Baginya, beasiswa merupakan sarana 

untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada yang membutuhkan terkait 

peningkatan dan pemerataan pendidikan tinggi di kota Balikpapan.  

3.3.3  Sasmoyo Dimas Radityo 

Informan ketiga yang berhasil diwawancarai oleh peneliti merupakan 

seorang dosen tetap yang juga menjabat sebagai pembantu ketua I bidang 

akademik di STIE Madani. Beliau bernama Pak Sasmoyo. Palembang sebagai 

kota kelahirannya dan dibesarkan di Jakarta, dengan latar belakang pendidikan 

tingginya dari Strata 1 Jurusan Manajemen Universitas Trisakti dan Strata 2 

Jurusan Manajemen Universitas Indonesia, menjadikan Pak Sasmoyo ikut andil 

memajukan pendidikan di kota Balikpapan dengan menjadi dosen di Jurusan 

Manajemen STIE Madani.  

Dari ayah, Pak Sasmoyo mewarisi darah Jawa. Dari ibu, Pak Sasmoyo 

mewarisi darah Palembang. Pak Sasmoyo memiliki semangat belajar yang tinggi 

sekaligus memiliki rasa penasaran untuk belajar hal baru, hal tersebut dibuktikan 

dengan rasa penasaran Pak Sasmoyo mengenai topik penelitian ini yang 

mengangkat pemberian biaya pendidikan untuk dimaknai menggunakan 

pendekatan Hermeneutika Intensionalisme. 

Peneliti mengajukan pertanyaan tentang pentingnya pendidikan dari 

sudut pandang kultur dari Pak Sasmoyo. Dengan mimik muka berseri, Pak 

Sasmoyo menjawab sebagai berikut: 

“Orang tua saya sama dua-duanya seperti itu, ingin anaknya lebih 
dunia pendidikan jelas penting, supaya bisa diterima di masyarakat. 
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Penekanannya di situ, Makin tinggi pendidikan makin mudah cari 
kerja, pemikiran orangtua kan begitu, pasti kan. Kalau bisa setinggi-
tingginya, seperti itu sih.” 
 

Pak Sasmoyo menegaskan bahwasannya kedua orangtuanya lah yang 

menanamkan semangat menempuh pendidikan dalam hatinya. Menurut Pak 

Sasmoyo, orangtua pasti menginginkan anak-anaknya lebih baik dari mereka 

termasuk dalam hal mengenyam pendidikan. Awal perbincangan, Pak Sasmoyo 

menceritakan seluk beluk STIE Madani sebagai berikut: 

“Jadi, memang ada perubahan dari AAB, dulu kan Akademi 
Akuntansi Balikpapan (AAB) kemudian menjadi STIE Madani. 
Cuman yang saya lihat di Madani ini yang menjadi ciri khasnya 
yang agak berbeda dengan yang lain kami lebih menekankan di 
segi pengalamannya, pengalaman kuliahnya.”  
 

Pak Sasmoyo dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang dosen, 

tetap mengedepankan penyampaian ilmu, mengajarkan kedisiplinan, dan juga 

mengajarkan etika. Pak Sasmoyo bersama dengan para petinggi STIE Madani, 

berjuang untuk terus mempertahankan standar yang pas. Tidak menyulitkan 

namun juga tidak memudahkan. Harapannya, standar seperti ini dapat terus 

dipertahankan dan menjadi ciri khas orisinalitas pendidikan tinggi di STIE 

Madani. 

3.3.4  Mardatillah 

Informan keempat bernama Bu Mardha yang merupakan wakil pimpinan 

YAMM sekaligus saudara kandung dari Bu Rahmatillah. Bu Mardha 

menyelesaikan Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Malang, Strata 2 di 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan saat ini sedang memperjuangkan 

gelar doktornya di Strata 3 Universitas Airlangga Surabaya. Peneliti memperoleh 

beasiswa dosen tetap dari Bu Mardha karena Bu Mardha lah yang jauh-jauh 

datang dari kota Balikpapan menuju Kota Malang untuk memproses beasiswa 

yang diajukan oleh peneliti yang saat ini sedang menikmati beasiswa tersebut. 

Bu Mardha berupaya memajukan STIE Madani dengan mencari dan merekrut 
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dosen yang dinilai memiliki kompetensi. Bu Mardha telah melakukan proses 

rekrutmen dengan membuka lowongan pekerjaan bagi lulusan fresh graduate 

Strata 2 Akuntansi, dan juga berbentuk pemberian beasiswa kepada mahasiswa 

yang sedang on going. 

Bu Mardha lahir dan besar di Balikpapan pada tanggal 27 Agustus 1977, 

dengan background pendidikannya berasal dari Strata 1 Universitas 

Muhammadiyah Malang, Strata 2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Strata 2 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan saat ini sedang melanjutkan 

pendidikannya ke jenjang Strata 3 di Universitas Airlangga Surabaya. Bu Mardha 

merupakan orang pertama dalam lingkup STIE Madani yang dikenal oleh peneliti. 

Bu Mardha lah yang bersedia mengorbankan waktu dan tenaganya untuk dapat 

mendatangi kota Malang terkait wawancara perekrutan beasiswa.  

Sama hal nya dengan Bu Rahmatillah, Bu Mardha mewarisi darah suku 

Banjar dari ayah, dan juga mewarisi darah suku Bugis Makassar dari ibu. Saat 

ini, Bu Mardha menyandang Lektor sebagai jabatan akademiknya. Sembari tetap 

mengajar dan mempromosikan kependidikan yang berada di STIE Madani, Bu 

Mardha juga berusaha untuk menamatkan studi Strata 3 nya agar ilmu yang 

diperoleh dari jenjang pendidikan tertinggi tersebut dapat segera diaplikasikan 

serta mendapat pengakuan dari civitas akademika STIE Madani pada khususnya 

dan masyarakat Balikpapan pada umumnya. 

Bu Mardha merupakan marketter STIE Madani sekaligus menjadi pihak 

yang mengadakan kontrak ikatan kerja beasiswa dosen tetap dengan berbagai 

kalangan yang dinilai layak untuk menerima beasiswa tersebut. Bersama sang 

adik, Bu Rahmatillah, Bu Mardha menjalankan yayasan tersebut dengan cermat 

dan kompeten untuk meneruskan cita-cita mulia dari kedua orangtua nya yang 

ingin ikut ambil bagian memajukan pendidikan di Balikpapan.  
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3.3.5  Muh. Amin Latief 

Informan kelima yang berhasil diwawancarai oleh peneliti merupakan 

seseorang yang menjabat sebagai pembantu ketua III bidang kemahasiswaan di 

STIE Madani. Beliau bernama Pak Latief. Latar belakang pendidikan tinggi yang 

telah ditempuh oleh Pak Latief berasal dari Strata 1 Jurusan Administrasi 

Universitas Mulawarman Samarinda dan Strata 2 di Jurusan Ilmu Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang. Saat ini Pak Latief mengabdikan dirinya dengan 

menjadi dosen di jurusan Manajemen STIE Madani dengan mengemban jabatan 

akademik sebagai asisten ahli. 

Pak Latief mewarisi darah Kutai dari pihak ayah dan darah Bugis 

Makassar dari pihak ibu. Pak Latief memiliki latar belakang keluarga yang peduli 

dengan dunia pendidikan. Pak Latief menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti terkait konteks historis keluarganya yang berkutat dengan dunia 

pendidikan sambil menunduk ke bawah diiringi dengan senyuman manis. 

Rupanya, Pak Latief berusaha menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang 

rendah hati. Berikut ulasannya: 

“Kalau saya sih semua di pendidikan, Ibu Bapak saya semua guru. 
Kakak dan adik, guru. Yang bukan guru cuman 1 adik saya. Yang 
lain semuanya guru. Dari sana malah lebih mementingkan 
pendidikan daripada harta, lebih mementingkan ilmu pengetahuan.” 
 

Menurut Pak Latief, pendidikan lebih penting daripada kekayaan materi. 

Prinsip tersebut membuat Pak Latief terpacu untuk turut serta memajukan 

pendidikan di Balikpapan mengingat pendidikan di kota tersebut belum dapat 

dikategorikan sebagai pendidikan yang maju seperti pendidikan yang ada di 

pulau Jawa. Pak Latief menjelaskan bahwasannya banyak orang Balikpapan 

yang kuliah di luar Balikpapan demi mengejar kualitas pendidikan. Hal ini yang 

menjadi perhatian serius dari Pak Latief selaku salah satu petinggi STIE Madani. 

Pak Latief beserta jajaran STIE Madani ingin mengubah image seperti itu dengan 
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mendukung program beasiswa dosen tetap yang dicetuskan oleh Bu Rahmatillah 

dan Bu Mardha. 

Peneliti menanyakan perihal pengadaan pendidikan tinggi di Balikpapan 

kepada Pak Latief. Pak Latief menjawab sambil mencoret-coret kertas dengan 

gambar-gambar yang peneliti sendiri tidak memahaminya. Berikut jawabannya: 

“Sampai-sampai kita memformulasi perguruan swasta di Balikpapan 
ini agar yang kerja-kerja ini bisa kuliah. Dulu kita nggak ada pagi, 
malam. Karena yang punya kerja itu ingin kuliah, jadi disalurkanlah 
dari sore sampai malam.” 
 

Pernyataan Pak Latief seakan mendukung pernyataan-pernyataan yang 

telah dilontarkan oleh para informan sebelumnya bahwasannya Balikpapan 

merupakan kota karier. Balikpapan merupakan pusat perekonomian provinsi 

Kalimantan Timur sekaligus pintu gerbangnya Kalimantan Timur. Untuk 

mendukung program pendidikan yang maju di kota Balikpapan, diperlukan 

formulasi yang tepat serta penyusunan kurikulum yang memadai bagi 

mahasiswa-mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, yang jumlahnya merupakan 

mayoritas dari keseluruhan. 
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BAB IV 

TALI PENGIKAT HUBUNGAN: PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN SEBAGAI 

PEMENUHAN KEBUTUHAN PRIMER 

 

Tuhan itu „ada‟ 
Adalah benar bagi orang yang hidupnya mengalami perubahan 

Menjadi lebih baik 
(Sumber: Konsepsi Peneliti) 

 

 
4.1 Pengantar 

Hubungan sosial perlu untuk diikat dengan suatu tali agar dapat 

berlangsung langgeng dalam jangka panjang. Begitu pula dengan pemberian 

biaya pendidikan yang dilakukan oleh segenap jajaran petinggi YAMM dan STIE 

Madani yang melakukan pemenuhan porsi dosen tetap dalam jurusan Akuntansi 

STIE Madani sebagai tujuan utama. Layaknya tali, kebutuhan dosen tetap yang 

mau mengikat dirinya dalam jangka panjang menjadi sebuah primadona bagi 

pendidikan di STIE Madani pada khususnya dan kota Balikpapan pada umumnya 

sehingga pemberian biaya pendidikan dalam rangka pemenuhan SDM menjadi 

sebuah langkah yang tepat. 

 

4.2  Tali Perikatan: Kebijakan Perekrutan Dosen Tetap 

Berbicara tentang beasiswa yang diadakan oleh YAMM, peneliti 

kemudian mewawancarai Bu Rahmatillah dengan pertanyaan yang lebih bersifat 

to the point. Pemberian beasiswa semacam ini untuk memajukan kualitas SDM 

dalam lingkup STIE Madani pada khususnya dan memajukan pendidikan di kota 

Balikpapan pada umumnya. Dengan tatapan penuh semangat sambil 

menyilangkan kaki di sofa yang empuk, Bu Rahmatillah berkata, “Tujuan utama 

beasiswa dosen tetap ini untuk memenuhi kebutuhan dosen di jurusan akuntansi 

STIE Madani”. 
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Bu Rahmatillah memahami bahwasannya pemberian pembiayaan 

pendidikan digunakan sebagai sarana pemenuhan target jumlah dosen tetap 

untuk STIE Madani. Bu Rahmatillah membutuhkan tenaga dosen dengan 

background pendidikan dari akuntansi yang linear, seperti peneliti yang telah 

menempuh pendidikan di Diploma 3 Akuntansi Politeknik Negeri Malang; alih 

jenjang ke Strata 1 Akuntansi Universitas Negeri Malang; kemudian menjalani 

studi Strata 2 Akuntansi dengan mengambil konsentrasi bisnis di Universitas 

Brawijaya. Bu Rahmatillah juga membutuhkan tenaga dosen dengan background 

pendidikan yang linear di dalam lingkup ekonomi dengan syarat pernah 

menempuh jurusan akuntansi dalam rentang waktu penempuhan strata 0 sampai 

strata 2. 

Jika ditinjau dari sudut Hermeneutika Romantik, kata-kata Bu Rahmatillah 

yang berbunyi “Tujuan utama beasiswa dosen tetap ini untuk memenuhi 

kebutuhan dosen...” Kata-kata seperti ini sesungguhnya adalah kata unik yang 

menarik untuk dibahas dalam perspektif pendekatan hermeneutika karena kata-

kata tersebut jika dipahami oleh masyarakat awam tanpa penafsiran dari peneliti, 

maka kebanyakan masyarakat akan mengernyitkan dahinya. Masyarakat akan 

berpikir, mengapa kampus STIE Madani susah-susah menggelontorkan dana 

untuk memberi beasiswa calon-calon tenaga dosen tetapnya? Padahal jika 

calon-calon tenaga dosen tersebut telah lulus dari Magister Akuntansi kemudian 

siap mengabdikan dirinya di STIE Madani, maka kinerja dan pengabdian mereka 

tetap di gaji oleh pihak pemberi beasiswa. Bukankah hal seperti ini sangat 

membuang uang padahal STIE Madani seharusnya bisa saja mencari tenaga 

dosen tetap dari fresh graduate Magister Akuntansi yang tentunya siap kerja. 

Peneliti selaku pihak penafsir, memaknai pernyataan Bu Rahmatillah di 

atas adalah sebagai wujud untuk mengatasi ketimpangan rasio dosen dalam 

lingkup Jurusan Akuntansi STIE Madani. Hal tersebut merupakan peraturan yang 
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ditetapkan oleh pihak Dikti yang mewajibkan program studi dengan jenjang 

sampai Strata 1, untuk memenuhi rasio dosen dengan mahasiswa sebanyak 

1:35. Artinya, 1 orang dosen maksimal mengajar 35 mahasiswa dalam satu 

ruangan kelas. Fenomena ini masih sebatas makna dari kata-kata yang di 

sampaikan oleh Bu Rahmatillah. 

Kata-kata yang bersifat unik juga disampaikan oleh Pak Gusti yang 

mengharapkan terpenuhinya porsi dosen tetap sebagai syarat penyelenggaraan 

pendidikan tinggi yang baik dan tentunya sesuai tuntutan Dikti. Berbicara tentang 

beasiswa yang diadakan oleh YAMM, peneliti kemudian mewawancarai Pak 

Gusti dengan pertanyaan yang lebih bersifat to the point. Peneliti menyadari 

bahwasannya jawaban yang diberikan oleh Pak Gusti lebih banyak 

mengkonfirmasi jawaban yang diberikan oleh Bu Rahmatillah meskipun 

wawancara tidak dilakukan dalam satu waktu. Dapat ditarik benang merah, 

semakin terbukti bahwa Bu Rahmatillah dan Pak Gusti memiliki koordinasi yang 

baik dalam menjalankan kepemimpinannya masing-masing.  

Dalam suatu organisasi/institusi terutama institusi pendidikan, sudah 

sewajarnya jika pengelola dan pimpinannya mengharapkan adanya keterikatan 

kontrak kerja dalam jangka panjang dengan karyawan-karyawannya demi 

memenuhi visi misi organisasi/institusi tersebut. Peneliti mengajukan pertanyaan 

kepada Pak Gusti terkait penerima beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh 

YAMM dan STIE Madani. Dengan tatapan serius dan sedikit senyuman, Pak 

Gusti menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut: 

“Begini mas, di kampus STIE Madani ini dari dulu sebenarnya 
sudah sering menerima tenaga dosen, tetapi mereka-mereka yang 
pernah bekerja di sini tuh rata-rata paling lama sekitar empat tahun 
aja, nggak lebih. Ini dikarenakan kami dengan mereka tidak memiliki 
tali untuk saling mengikat satu sama lain sehingga dengan 
mudahnya mereka keluar masuk”. 
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Kata “tali” dalam percakapan tersebut merupakan makna lain dari ikatan 

kontrak kerja dari beasiswa dosen tetap yang mensyaratkan jangka waktu 10 

tahun pengabdian di STIE Madani. Kampus STIE Madani yang dulunya bernama 

Akademi Akuntansi Balikpapan (AAB) sebagaimana dituliskan dalam buku 

pedoman pendidikan STIE Madani, memiliki reputasi yang bagus di kota 

Balikpapan dengan bukti bahwa banyak sekali tenaga akuntansi yang direkrut 

dari lulusan AAB, sebagaimana dijelaskan Pak Gusti sebagai berikut: 

“Kampus ini memiliki reputasi yang baik di kota Balikpapan, 
sementara itu, data yang kami punya menunjukkan bahwa dosen 
yang bekerja disini tuh kebanyakan adalah dosen terbang. Nah, 
kami selaku jajaran pimpinan STIE Madani Balikpapan 
menginginkan tenaga dosen tetap yang dapat diikat dalam jangka 
waktu lama dan juga memiliki kualifikasi pendidikan S2 di kampus 
yang bagus. Maka dari itu, kami kami merasa tepat jika beasiswa 
dosen tetap ini diadakan. Lagipula, pemenuhan dosen tetap seperti 
ini juga atas dasar adanya tuntutan dari Dikti”. 
 

Peneliti memaknai program beasiswa dosen tetap tersebut sebagai 

sarana untuk memenuhi kebutuhan primer STIE Madani, yaitu kebutuhan dosen 

tetap yang memiliki ikatan kerja dalam jangka panjang. Tridharma perguruan 

tinggi terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Seorang 

dosen ketika sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan tinggi maka harus 

menjalankan tridharma perguruan tinggi sesuai komitmennya dan juga tuntutan 

yang diemban sebagai tenaga pendidik. Lebih lanjut, Pak Gusti menjelaskan 

bahwasannya Tridharma perguruan tinggi berimbas kepada baik atau buruknya 

reputasi perguruan tinggi tempat dosen tersebut berkarier. Semakin banyak 

dosen yang menjalankan tridharma perguruan tinggi dengan seimbang, maka 

nilai jual institusi atau kampus tersebut akan semakin tinggi. Tingginya nilai jual 

kampus berdampak pada akreditasi dan minat mahasiswa baru untuk menuntut 

ilmunya di kampus tersebut. 

Fokus kepada pendidikan, Pak Sasmoyo menjabat sebagai Pembantu 

Ketua I Bidang Akademik. Dari nama jabatannya saja sudah dapat kita ketahui 
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bersama bahwasannya Pak Sasmoyo merupakan orang yang bertanggung 

jawab terhadap kurikulum pendidikan di STIE Madani. Pak Sasmoyo merupakan 

salah satu petinggi STIE Madani yang menyetujui dan menyambut 

diluncurkannya program beasiswa tersebut dengan tangan terbuka.  

Peneliti mengajukan pertanyaan terkait pengadaan beasiswa dosen tetap 

yang ternyata jawaban yang diutarakan oleh Pak Sasmoyo seakan memberikan 

konfirmasi dan mendukung jawaban yang telah diberikan oleh Bu Rahmatillah 

dan Pak Gusti terkait pemenuhan tenaga dosen tetap. Dengan senyuman manis 

dan tatapan matanya yang berbinar, Pak Sasmoyo berkata, “Langkah paling 

bijak bagi kami selaku Badan Pengurus Harian STIE Madani adalah 

membeasiswai calon-calon dosen tetap yang akan mengabdi disini.” 

Pak Sasmoyo memberikan keterangan tersebut sekaligus memaknai 

pemberian biaya pendidikan sebagai pemenuhan tenaga pengajar. Selain 

berupaya untuk mencegah ketimpangan rasio dosen dengan mahasiswa, 

pemenuhan tenaga dosen tetap dengan beasiswa ini merupakan ikatan kerja 

agar kedepannya dalam jangka panjang, kampus STIE Madani merasa terjamin 

terkait jumlah dosen tetap yang ia „ikat‟ dengan program beasiswa tersebut.   

Terkait pertanyaan peneliti tentang kondisi tenaga dosen di Balikpapan, 

dengan ekspresi wajah agak sedikit muram dan intonasi suara yang kurang 

bergairah, Pak Sasmoyo menjawab sebagai berikut: 

“Jadi sudah sulit mencari S2, mencari lagi S2 yang mau mengikat 
dirinya di kampus. Itu luar biasa PR-nya, jadi sampai ke Jawa tadi 
Bu Bu Bu Mardha mengejar siapa yang mau mengajar di 
Balikpapan. Saya kasih tahu coba kalau Mas mau data, sebagian 
besar kami yang jadi dosen tetap ini bukan orang asli Balikpapan. 
Akhirnya tadi menurut Kopertis langkah paling bijak adalah 
menyekolahkan mahasiswanya dibeasiswakan, dikontrak jadi dosen 

di sini, karena sulit. Semua kan ngantri minta dosen.” 
 

Keadaan di atas sangat bertolak belakang dengan keadaan pendidikan 

tinggi yang ada di pulau Jawa. Di Jawa, banyak perguruan tinggi yang menggelar 
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pendidikan pascasarjana sehingga menghasilkan lulusan Strata 2 dalam jumlah 

besar. Namun, hal tersebut tidak didukung dengan jumlah lapangan pekerjaan 

yang sesuai untuk lulusan Strata 2 sehingga menyebabkan pengangguran. 

Sementara itu, kota Balikpapan membutuhkan banyak tenaga dosen yang siap 

mengabdi namun kota tersebut memproduksi lulusan Strata 2 dalam jumlah yang 

sedikit. Peneliti menyadari bahwa transmigrasi tidak hanya tentang pemerataan 

jumlah penduduk di Indonesia namun juga bertujuan untuk pemerataan tenaga 

kerja sehingga meminimalisir pengangguran terdidik. 

Menurut Pak Sasmoyo, kota Balikpapan merupakan „pintu masuknya‟ 

perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Jika kita ingin mengunjungi ibu kota 

Provinsi Kalimantan Timur tepatnya kota Samarinda, mau tidak mau kita tetap 

harus menapaki kota Balikpapan karena di sana lah Bandara Internasional 

berdiri, yang bernama Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman 

Sepinggan. Kapal-kapal tanker berlabuh dan melakukan transaksi 

perekonomiannya di Balikpapan. Balikpapan juga terkenal akan sebutan „Kota 

Minyak‟ karena di kota tersebut terdapat pengeboran minyak yang dikuasai oleh 

Perusahaan Tambang Minyak Negara (Pertamina). Lebih lanjut, Pak Sasmoyo 

menjelaskan bahwa kota Balikpapan terkenal akan budaya kebersihan, 

keteraturan lalu lintas, sampai-sampai banyak wacana di internet yang 

menyebutkan Balikpapan adalah „Singapura‟nya Indonesia. 

Jika orang Indonesia yang masih awam diberi pertanyaan mengenai ibu 

kota provinsi Kalimantan Timur, kebanyakan menjawab „Balikpapan‟, bukan 

Samarinda. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ibu kota provinsi Kalimantan 

Timur, Samarinda, merupakan pusat pemerintahan yang kental akan nuansa 

politis. Sedangkan pusat perekonomian provinsi Kalimantan Timur tetap berada 

di Balikpapan. 
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Bu Mardha seolah tak mau ketinggalan dengan argumentasi dan 

semangatnya dalam memperkuat makna pemberian biaya pendidikan yang 

diselenggarakan oleh YAMM dan STIE Madani. Peneliti mengajukan pertanyaan 

terkait pihak yayasan dan kampus tidak hanya merekrut fresh graduate dari 

Strata 2 Akuntansi untuk dijadikan dosen tetap tetapi juga menyelenggarakan 

pemberian biaya pendidikan berupa beasiswa dosen tetap. Dengan tangan 

menggenggam ke depan serta senyum semangat 45, Bu Mardha menjawab 

sebagai berikut: 

“Menurut kami memang lebih menguntungkan yang fresh graduate 
karena sudah sekolah segala macam. Cuman kembali lagi kadang-
kadang fresh graduate ini kalau bahasa kita sudah jadi nih, kalau 
beasiswa kan kita nyetak kita proses ada proses ini yang kami 
berpikir adalah yang bahasanya itu seleksi alam, kalau dia memang 
merasa akan bergabung dengan kami itu akan terseleksi dengan 
sendirinya, berproses. Kan manusia itu berproses, nggak bisa tiba-
tiba, hasil dan proses itu pasti bersignifikan.” 
 

Bu Mardha mewakili STIE Madani menginginkan suatu keterlibatan 

pembentukan calon dosen yang akan mengabdi di kampusnya dengan 

menyelenggarakan beasiswa tersebut. Tentunya, dosen tetap yang direkrut dari 

sistem beasiswa seperti ini akan merasa bangga terhadap STIE Madani yang 

telah membiayainya sekaligus membentuk jiwa idealis terhadap mereka yang 

nantinya secara langsung dapat memberikan dampak baik berupa totalitas 

kinerjanya sebagai dosen. Totalitas tersebut secara tidak langsung memberikan 

sumbangsih terhadap kemajuan pendidikan di STIE Madani. 

Proses perekrutan yang dilakukan oleh Bu Mardha kepada calon-calon 

dosen yang akan mengabdi di STIE Madani tidak dengan sembarangan. Bu 

Mardha tetap mengedepankan pengetahuan yang dimiliki calon dosen sebagai 

syarat untuk bekerja dan mengabdikan dirinya di STIE Madani, dengan tidak 

melupakan aspek lain seperti skill mengajar, attitude, etika profesi serta passion 

yang dimiliki calon dosen. Bu Mardha mendengungkan the right man in the right 
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place in the right time yang berarti „orang yang tepat akan berada di tempat yang 

tepat di waktu yang tepat pula‟. Filosofi ini selalu dijunjung oleh Bu Mardha dalam 

kesehariannya yang banyak berkecimpung dengan dunia pendidikan. 

Bu Mardha menjelaskan bahwasannya pendidikan tinggi yang baik 

tentunya perlu didukung dengan jumlah dosen tetap yang cukup. Selain untuk 

memenuhi standar yang ditentukan oleh Dikti, rasio dosen tetap yang memadai 

merupakan syarat kondusifnya kegiatan belajar mengajar di dalam kampus. Bu 

Mardha mengumpamakannya dengan sebutan “piring nasi” dalam kata-kata 

yang disampaikannya sebagai berikut: 

“Filosofinya sederhana saja. Ini adalah nasi yang kita butuhkan. 
Bagaimana kita menjaga piring nasi kita agar kita tetap bisa makan, 
itu sama dengan bagaimana kita menjaga agar porsi dosen tetap 
tercukupi terlebih dahulu. Kelak, untuk urusan mau tambah daging 
tambah telur tambah lauk, itu perlu suplemen tambahan. Tapi untuk 
saat ini, minimal kita menjaga piring kita tetap ada nasinya, itu poin 
terpenting”. 
 

Peneliti menyimpulkan bahwasannya tujuan awal diselenggarakannya 

beasiswa tersebut untuk memenuhi tenaga dosen tetap jurusan Akuntansi STIE 

Madani. Peneliti menemukan kata unik berupa “piring nasi” yang diucapkan oleh 

Bu Mardha. “Nasi” dapat ditafsirkan oleh peneliti sebagai pemenuhan kebutuhan 

dasar yang harus diutamakan, dalam hal ini maksud dari “nasi” itu sendiri adalah 

penerima beasiswa dosen tetap STIE Madani yang menjadi „kebutuhan pokok‟ 

hidupnya kegiatan belajar mengajar di kampus tersebut. Ketika penerima 

beasiswa tersebut sudah siap mengabdikan dirinya di kampus STIE Madani, 

otomatis disitulah mereka melakukan tridharma perguruan tinggi dengan 

didampingi program-program pelatihan –yang diumpamakan sebagai daging dan 

telur oleh Bu Mardha- yang dapat menunjang kariernya di dunia dosen. 

Dengan demikian, peneliti selaku penafsir memaknai pemberian biaya 

pendidikan tersebut sebagai upaya pemenuhan kebutuhan primer. Kebutuhan 

primer seperti sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan yang bersifat 
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penting dan mendesak sehingga harus dipenuhi terlebih dahulu. Dikti telah 

mensyaratkan rasio dosen dengan mahasiswa sebanyak 1:35 dengan artian 

setiap satu orang dosen mengajar 35 mahasiswa dalam satu ruangan. 

“Pemenuhan piring nasi” dilakukan oleh Marda selaku wakil pimpinan YAMM 

untuk memenuhi tenaga dosen tetap tersebut agar tercipta suasana belajar 

mengajar yang kondusif. Oleh karena itu, modal manusia sangat penting bagi 

investor karena modal manusia berguna untuk kinerja dan masa depan 

organisasi walaupun organisasi tersebut harus melakukan pendanaan dengan 

melibatkan ketidakpastian dan mempertimbangkan tingkat pendidikan kepada 

orang-orang yang didanai (Ko & McKelvie, 2018: 440). Perihal tersebut juga 

didukung oleh Dutta & Sobel (2017: 2) bahwa pasar yang sangat maju untuk 

mengalokasikan investasi human capital adalah sumber utama pertumbuhan dan 

produktivitas suatu negara dan dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi, 

dalam hal ini sumber utama yang dimaksud adalah pendidikan tinggi. 

Siepel, Cowling, & Coad (2017: 35) menyatakan bahwa modal manusia 

dalam suatu angkatan kerja memiliki peranan yang sangat besar dan dapat 

memberikan dampak baik terhadap kinerja suatu organisasi, maka dari itu, 

Siepel, Cowling, & Coad berpendapat lebih baik suatu bisnis/organisasi keluar 

dari daripada harus melanjutkan kelangsungan kegiatan bisnisnya ketika 

organisasi tersebut tidak memiliki modal berupa tenaga manajerial perusahaan 

dalam jumlah yang cukup. Estrin, Mickiewicz, & Stephan (2016: 452) 

mempertimbangkan bahwa modal manusia yang mumpuni lebih diutamakan 

sebagai modal penentu jalannya wirausahawan dalam menjalankan bisnisnya 

daripada biaya peluang. Pelinescu (2015: 185) menyatakan jika diperhitungkan 

pengaruh modal manusia pada total faktor produktivitas, efeknya terlihat dalam 

dua aspek yakni (1) modal manusia mempengaruhi tingkat internal inovasi, dan 

(2) modal manusia mempengaruhi laju difusi teknologi.  
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Penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwasannya modal manusia 

merupakan kebutuhan pokok yang harus ada dalam tiap organisasi/perusahaan 

untuk dapat memberikan dampak baik pada keberlangsungan operasional suatu 

organisasi/perusahaan yang bersangkutan. Pernyataan tersebut mendapat 

dukungan dari Bchini (2015: 784-785) yang menegaskan bahwa perekrutan 

individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang baik, mudah beradaptasi 

dengan teknologi mutakhir, tidak hanya menjadi kebutuhan perusahaan dalam 

pengembangan maupun operasionalnya saja tetapi juga sebagai bentuk 

penyetaraan atau diferensiasi dari pesaing. Wirausahawan tentunya harus 

mengetahui modal manusia seperti apa yang dibutuhkan, dengan karakteristik, 

keterampilan, dan cara mengelola modal manusia tersebut yang tentunya 

berbeda dari satu organisasi dengan organisasi lainnya (Fernandez, Reyes, & 

Cabrera, 2015: 64). Sebagai penutup, Ruíz, Gutiérrez, Caro, & Navarro (2017: 

17) menekankan bahwa human capital mengacu pada pengetahuan (eksplisit 

dan implisit) yang dimiliki individu dan tim dan berguna bagi perusahaan, dan 

memiliki kemampuan untuk belajar atau beregenerasi. 

 

4.3 Simpulan 

Peneliti menyimpulkan bahwa tujuan awal diselenggarakannya beasiswa 

tersebut untuk memenuhi tenaga dosen tetap jurusan Akuntansi. Peneliti 

menemukan kata unik berupa “piring nasi” yang diucapkan oleh Bu Mardha. 

“Nasi” dapat ditafsirkan oleh peneliti sebagai pemenuhan kebutuhan dasar yang 

harus diutamakan, dalam hal ini maksud dari “nasi” itu sendiri adalah penerima 

beasiswa dosen tetap yang menjadi „kebutuhan pokok‟ hidupnya kegiatan belajar 

mengajar di kampus tersebut.  
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BAB V 

PEMENUHAN LEGITIMASI: PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN SEBAGAI 

UPAYA MEMBANGUN HARGA DIRI INSTITUSI 

 

Langit tak pernah berdusta 
Langit tak pernah ingkari janjinya 

Ia senantiasa memberi ruang 
Kepada sang surya 

Yang dengan wibawanya 
Ia pancarkan cahaya 

Dari ufuk timur, seolah ia datang 
Tuk mengutus malam, bulan, dan bintang-bintang 

Kembali ke peraduannya 
Pepohonan dengan riangnya 

Membeslah sinar sang surya, dan siap dibeslah oleh setiap insan 
Dunia pun menunjukkan persadanya 

Tuhan pun seolah terus menerus tunjukkan cinta-Nya 
Lewat keindahan bumi Nusantara 

Yang sedang menunggu kedatangan pemuda Indonesia 
Tuk mengabdi padanya 

(Sumber: Konsepsi Peneliti) 
 

 
5.1 Pengantar 

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan, sudah sepatutnya 

manusia harus berbuat baik dengan tujuan mendapatkan balasan dari Tuhan dan 

membangun nama baik kepada manusia lainnya. Dengan berbuat baik, 

sesungguhnya manusia telah menanam kebaikan untuk dirinya sendiri. Dengan 

berbuat baik, manusia akan mendapatkan cinta, penghormatan, kasih sayang, 

kepercayaan, dan tentu saja harga diri dari lingkungannya. Demi harga diri yang 

dijunjung tinggi, YAMM dan STIE MADANI sudah banyak berkorban demi visi 

misinya yang ingin memajukan pendidikan di kota Balikpapan agar mendapatkan 

suatu image bagus dan kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat sekitarnya.  

 
5.2  The Right Man In The Right Place In The Right Time Sebagai Upaya 

Pemenuhan Kebutuhan Harga Diri 
 

Pengabdian merupakan salah satu komponen dalam Tridharma 

perguruan tinggi di Indonesia. Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari 



41 

 

 

 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat wajib 

dilakukan oleh orang yang menjalankan profesi dosen di Indonesia. Demikian 

pula dengan program beasiswa dosen tetap tersebut yang ternyata dipandang 

sebagai bentuk pengabdian oleh Bu Rahmatillah. Peneliti mengajukan 

pertanyaan kepada Bu Rahmatillah terkait tujuan diadakannya beasiswa oleh 

pihak YAMM dan STIE Madani. Rasa bangga yang ditunjukkan oleh Bu 

Rahmatillah nampak jelas yang ditunjukkan dengan tatapan mata yang berbinar-

binar sambil berkata, “Beasiswa ini merupakan bagian dari pengabdian kami 

kepada masyarakat. Paling tidak bagi masyarakat luas dengan adanya STIE 

Madani itu bisa lah ya terpenuhi pendidikannya misalnya melalui dana bantuan 

pendidikan”. 

“Pengabdian” sengaja diberi tanda khusus oleh peneliti karena kata-kata 

pengabdian tersebut dapat dipandang sebagai kata unik terkait hermeneutika 

romantik. Fenomena beasiswa tersebut sangat unik ditengah-tengah fenomena 

membludaknya lulusan sarjana yang menganggur dan sulit mendapatkan 

pekerjaan. Masyarakat pasti akan bertanya-tanya mengenai motivasi dari 

pengabdian tersebut. Berikut jawaban yang diberikan oleh Bu Rahmatillah: 

“Dunia pendidikan tinggi di kota Balikpapan memang begini, Mas. 
Kami mengalami kesulitan mencari tenaga dosen tetap yang mau 
mengikat dirinya di STIE Madani dalam jangka panjang. Contoh 
saja ya, di kota Balikpapan itu S2 nggak ada. Paling dekat itu S2 
ada di Unmul Samarinda. Jadi, untuk itu Bu Marda sampai harus 
mencari tenaga dosen tetap ke Jawa karena kami memang 
mengakui kualitas pendidikan tinggi di Balikpapan kalah jauh 
dengan di Jawa terutama di kota Malang dan kota Yogyakarta”. 
 

Jawaban tersebut menegaskan bahwa pengabdian yang dimaksud pada 

paragraf sebelumnya merupakan bentuk rasa hormat Bu Rahmatillah terhadap 

pelajar-pelajar yang menjalani perkuliahan di pulau Jawa dengan menjalin 

kontrak beasiswa dosen tetap dengan pelajar-pelajar tersebut untuk bersedia 

mengikat dirinya di jurusan akuntansi STIE Madani dalam jangka panjang.  Bu 



42 

 

 

 

Rahmatillah berharap agar penerima dosen tetap tersebut dapat berkarier 

dengan semangat juang yang tinggi agar dapat membawa nama harum STIE 

Madani di mata masyarakat. Hal ini sesuai dengan human capital theory yang 

dikemukakan oleh Du, Yin, & Hou (2018: 2) bahwa tingkat pendidikan auditor 

memengaruhi berkurangnya salah saji laporan keuangan. Tingkat pendidikan 

yang tinggi, yang dicapai oleh penerima beasiswa dosen tetap, tentu saja mampu 

memengaruhi berkurangnya rasa “lari dari tanggung jawab pekerjaan”. 

Ditanya mengenai ikatan kerja sepuluh tahun kepada penerima beasiswa 

dosen tetap, berikut ulasan yang diberikan oleh Bu Rahmatillah: 

“Kepastian sepuluh tahun ada dosen tetap itu sudah membantu 
banget. Karena kan dosen berhubungan dengan perkuliahan 
sendiri. Dosen nanti ada di sini kan nggak hanya ngajar, sebuah 
akreditasi kampus itu bagus atau nggak tergantung dari karier 
dosennya juga. Kami harap masyarakat luas bisa mengakui 
keberadaan STIE Madani sebagai kampus yang tidak main-main 
dalam meningkatkan mutu pendidikannya”. 
 

Peneliti selaku penafsir, memaknai pemberian biaya pendidikan sebagai 

sarana mewujudkan tingginya harga diri kampus STIE Madani dengan cara 

menanamkan stigma bahwa pemberian biaya pendidikan seperti ini merupakan 

bentuk kepedulian sosial. STIE Madani walau tergolong institusi pendidikan yang 

masih berusia muda namun tekad dan kemauannya untuk turut serta memajukan 

pendidikan di kota Balikpapan sangat besar. Dengan program beasiswa tersebut 

diharapkan YAMM dan STIE Madani memiliki image yang baik di mata 

masyarakat sehingga keberadaannya dapat diakui dan dibanggakan oleh 

masyarakat sekitar. 

Program beasiswa dosen tetap yang diadakan oleh kampus ini juga 

merupakan sebagai sarana mempromosikan nama STIE Madani serta 

menciptakan image baik bahwasannya STIE Madani tidak main-main dalam 

menjaga orisinalitasnya. Tidak ada jual beli ijazah di kampus ini. Pak Gusti 

menjelaskan bahwasannya jangankan beli ijazah, mahasiswa yang akan 
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melakukan alih jenjang dari kampus lain bisa saja seluruh matakuliah yang ia 

tempuh dari kampus tempat dulu mahasiswa tersebut berasal, menjadi tidak 

diakui jika kampus asal mahasiswa tersebut dinaungi oleh perizinan yang 

berbeda. Dengan tatapan sedikit marah, Pak Gusti seakan menegaskan bahwa 

dirinya tidak pernah menyetujui perbuatan „jual beli ijazah kampus‟ yang seakan 

merendahkan harkat dan martabat kampus sebagai lembaga pendidikan yang 

seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitarnya. Pak Gusti 

berkata, “Orang berkeringat mendapatkan ijazah, ini malah mau beli.” 

Pak Gusti terdiam sejenak, sambil menghela nafas karena pernyataan di 

atas disampaikan dengan nada berapi-api, tanda bahwa Pak Gusti selaku orang 

berpendidikan tinggi dan sebagai umat beragama yang baik, tidak pernah 

menyetujui ketidakjujuran. Peneliti membenarkan jawaban Pak Gusti 

bahwasannya hal tersebut dapat merusak citra institusi pendidikan yang 

seharusnya bersikap jujur dalam penyelenggaraan operasional kampus.  

Peneliti melanjutkan wawancara dengan Pak Gusti dengan pertanyaan 

yang berkaitan dengan harapan-harapan diadakannya pemberian biaya 

pendidikan yang diselenggarakan oleh YAMM dan STIE Madani. Senyum cerah 

dari wajah Pak Gusti pun hadir kembali sambil menjawab pertanyaan dengan 

pernyataan sebagai berikut: 

“Selain itu, alasan kami adalah agar masyarakat turut melirik 
kampus swasta bahwasannya pendidikan tinggi di kampus swasta 
tidak main-main. Dengan adanya program beasiswa semacam ini, 
mas selaku penerima pasti merasa bangga, kan? Kami selaku pihak 
pemberi, juga merasa bangga karena kampus kami mampu 
melakukan hal itu. Apalagi dosen-dosen sekarang itu usianya 
muda-muda, itu yang kami cari”. 
 

Peneliti memaknai kata-kata tersebut sebagai upaya STIE Madani untuk 

memperoleh nama baik di mata masyarakat. Teori legitimasi sebagaimana 

peneliti kutip dari Liyundira, Sayekti, & Roziq (2017: 534) merupakan upaya 

emiten atau perusahaan/organisasi untuk melakukan perwujudan tumbuh 
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kembang operasionalnya dalam jangka panjang demi mendapatkan pengakuan 

di luar lingkungan perusahaan/organisasi yang bersangkutan. Suatu organisasi 

pasti menginginkan pengakuan dari masyarakat bahwa keberadaannya 

merupakan wujud atas pemenuhan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini 

kebutuhan akan pendidikan tinggi. Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari 

Hummel & Schlick (2016: 458) bahwa legitimasi sebagai persepsi atau asumsi 

umum bahwa tindakan suatu entitas adalah diinginkan, tepat, dan sesuai dengan 

sistem sosial, norma, nilai, dan keyakinan. Terancamnya legitimasi entitas 

menyebabkan kelangsungan hidup jangka panjang entitas tersebut berada dalam 

resiko yang besar. Beasiswa dosen tetap merupakan suatu inovasi untuk 

menciptakan legitimasi tersebut. 

Pak Gusti mengharapkan dengan adanya beasiswa dosen tetap 

semacam ini, masyarakat turut bangga pada STIE Madani yang berkecukupan 

jika dilihat dari aspek finansial. Jika dikaitkan dengan human capital theory, 

Hayek, Thomas, Novicevik, & Montalvo (2016: 930) menyatakan bahwa modal 

manusia atau human capital dapat menimbulkan keberhasilan karier dan capaian 

prestasi. Prediksi utama dari teori human capital adalah peningkatan modal 

manusia dapat diterjemahkan ke dalam suatu konteks pembayaran yang lebih 

besar kepada karyawan dengan harapannya berupa peningkatan kinerja 

pekerjaan dari karyawan tersebut. Pak Gusti mengharapkan banyak dosen muda 

yang berkarier, dan hal tersebut mendapat dukungan dari Jepsen & Montgomery 

(2012) bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan, ternyata usia tua merupakan 

hambatan bagi pemberian biaya pendidikan. 

Peneliti beralih ke Pak Sasmoyo. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada 

Pak Sasmoyo tentang kondisi pendidikan di Balikpapan yang kontras dengan 

majunya perekonomian Balikpapan. Balikpapan merupakan pusat perekonomian 

di provinsi Kalimantan Timur sehingga menjadikannya sebagai kota maju, namun 
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Pak Sasmoyo harus mengakuinya bahwa Balikpapan menjadi kota maju karena 

banyak perusahaan-perusahaan asing yang berdiri di situ. Dalam hal perekrutan 

karyawan, perusahaan-perusahaan asing tersebut lebih mengutamakan lulusan 

perguruan tinggi yang berasal dari pulau Jawa. Dengan senyum malu, Pak 

Sasmoyo menjawab sebagai berikut: 

“Mereka pasti punya kebijakan untuk merekrut pegawai lokal, saya 
dengar sendiri dari salah satu manajer SDMnya, nggak bisa. 
Karena terbentur dengan standarnya mereka, misalnya dicari S1 
akreditasinya A, kalau di sini kan belum, akhirnya rekrut dari Jawa. 
Jadi untuk pendidikan di dalam kota Balikpapan bila dibandingkan 
dengan Jawa, jauh dari segi kualitas.” 
 

Melalui ulasannya, peneliti memaknai bahwa Pak Sasmoyo memaknai 

pemberian biaya pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 

Balikpapan. Mahasiswa dikuliahkan Strata 2 nya di pulau Jawa dengan harapan, 

ilmu-ilmu berkualitas yang didapatkan dari pulau Jawa dapat bermanfaat bagi 

pengembangan pendidikan di kota Balikpapan. Suatu kampus yang memiliki 

banyak dosen dengan latar belakang pendidikan berkualitas, maka kampus 

tersebut menjadi daya tarik bagi mahasiswa baru untuk bergabung dan belajar di 

kampus tersebut, dalam hal ini adalah STIE Madani. 

Bu Mardha berupaya memajukan STIE Madani dengan mencari dan 

merekrut dosen yang dinilai memiliki kompetensi. Bu Mardha telah melakukan 

proses rekrutmen dengan membuka lowongan pekerjaan bagi lulusan fresh 

graduate Strata 2 Akuntansi. Berikut ulasan yang disampaikan Bu Mardha: 

“Kalau kita sebenarnya ada dua langkah yang dilakukan, pertama 
mencari fresh graduate, kedua mensekolahkan. Kenapa? Karena 
tuntutannya time limitnya sekarang bukan sudah 3 tahun. Tapi kita 
juga dalam mencari ini kan kalau bahasanya the right man in the 
right place and right time.” 
 

Dalam kaitannya dengan organisasi, Bu Mardha mengonfirmasi 

pernyataan Pak Sasmoyo bahwasannya setiap manusia yang bergabung dalam 

suatu organisasi untuk bekerja dan mengabdikan dirinya, maka manusia tersebut 
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harus mau menjadi bagian dari organisasi, bersatu padu menjadi satu tubuh 

yang saling membantu dan berjuang bersama untuk mencapai visi misi 

organisasi. Bagian tersebut harus saling melengkapi, bukannya saling 

menjelekkan dan menghancurkan satu sama lain. Beasiswa tersebut diharapkan 

dapat menciptakan rasa turut memiliki STIE Madani kepada para penerimanya 

sehingga diharapkan turut memajukan pendidikan di Balikpapan dengan 

menciptakan banyak proyek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

tidak sebatas aktivitas belajar mengajar dalam kelas perkuliahan saja. 

Bu Mardha mengharapkan bagus dan tenarnya nama STIE Madani di 

mata masyarakat sebagai bentuk keuntungan dari aktivitas pemberian biaya 

pendidikannya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh peneliti bahwasannya 

investor dalam melakukan aktivitasnya pasti mengharapkan pengembalian atau 

keuntungan yang ditujukan untuk maksud tertentu. Peneliti memaknai program 

beasiswa dosen tetap tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan 

dari masyarakat (legitimasi). Teori legitimasi sebagaimana peneliti kutip dari 

Liyundira, Sayekti, & Roziq (2017: 534) merupakan upaya emiten atau 

perusahaan/organisasi untuk melakukan perwujudan tumbuh kembang 

operasionalnya dalam jangka panjang demi mendapatkan pengakuan di luar 

lingkungan perusahaan/organisasi yang bersangkutan. Ekasari (2014) dalam 

penelitian hermeneutika laba nya, mengutarakan bahwa suatu kegiatan usaha 

harus memiliki manfaat bagi umat dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan 

yang menyejahterakan diri sendiri.  

Kozioł, Kozioł, Wojtowicz, & Pyrek (2014: 552) menjelaskan dan 

mendukung pernyataan Bu Rahmatillah bahwa SDM harus didasarkan pada 

sumber daya yang dikapitalisasi yang diperlukan untuk membangun potensi 

ekonomi di masa depan yang bertujuan untuk melakukan pekerjaan dengan 

manusia dengan menyalurkan biaya pendidikan profesional dan biaya hidup 
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kepada orang-orang yang hendak dibentuk SDM nya. Kozioł, Kozioł, Wojtowicz, 

& Pyrek (2014: 553) juga menekankan perlunya menanggung biaya hidup untuk 

persiapan fisik modal manusia tersebut hingga siap memulai karir profesionalnya, 

dalam hal ini memulai karir sebagai dosen tetap di STIE Madani. Mahadeo, 

Hanuman, & Soobaroyen (2011: 160) menjelaskan bahwa legitimasi adalah 

keadaan ketika organisasi melakukan upaya untuk memperoleh suatu 

kekhususan, tepat, atau sesuai dalam beberapa sistem norma yang dibangun 

secara sosial. Mahadeo, Hanuman, & Soobaroyen (2011: 160) juga menjelaskan 

bahwa legitimasi harus tetap dipelihara untuk memastikan keberlanjutan 

dukungan dari masyarakat. 

 

5.3 Simpulan 

Pengeluaran dana beasiswa tersebut kurang tepat dikategorikan sebagai 

beban namun lebih tepat disebut investasi dikarenakan pengeluaran tersebut 

merupakan bentuk pengorbanan yang dilakukan pada masa sekarang untuk 

memperoleh manfaat dalam jangka panjang salah satunya adalah citra baik yang 

diperoleh kampus. Bu Mardha mengharapkan bagus dan tenarnya nama institusi 

di mata masyarakat sebagai bentuk keuntungan dari aktivitas investasinya. 

Seperti yang sudah dijelaskan oleh peneliti bahwa investor dalam melakukan 

aktivitas investasinya pasti mengharapkan pengembalian atau keuntungan yang 

ditujukan untuk maksud tertentu. Peneliti memaknai program beasiswa dosen 

tetap tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat 

(legitimasi). 
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BAB VI 

TURUT ANDIL DI MASA PERTUMBUHAN: PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN 

SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN SDM BAGI PENERIMANYA 

 

 
6.1 Pengantar 

Setiap orang yang memperoleh beasiswa, entah itu beasiswa dari 

pemerintah Republik Indonesia maupun beasiswa dari lembaga-lembaga swasta, 

pasti memiliki rasa bangga terhadap dirinya sendiri. Rasa bangga tersebut 

merupakan syarat sehatnya mental seseorang dengan catatan kebanggaan 

tersebut dalam batas wajar. Dengan rasa bangga tersebut, tentu saja penerima 

beasiswa siap melakukan konsekuensi yang diminta oleh pemberi beasiswa 

untuk melakukan serangkaian tuntutan pada perjanjian kontrak. 

 
6.2  Beasiswa Sebagai Upaya Pengembangan SDM 

Layaknya keluarga, orangtua pasti merasa bahagia melihat tumbuh 

kembang anak-anaknya dan ikut terlibat secara langsung untuk menjadi bagian 

dari kisah hidup anak-anaknya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Pak Latief 

selaku wakil pimpinan YAMM yang merasa berkewajiban “ambil bagian” dalam 

setiap individu yang menerima beasiswa dosen tetap tersebut. Berikut 

pernyataan yang disampaikan oleh Pak Latief: 

“Karena saya pribadi ingin menjadi bagian dari masing-masing 
penerima beasiswa tersebut. Saya ingin menekankan kepada para 
penerima beasiswa tersebut bahwa kita ini adalah satu tubuh yang 
saling melengkapi. Dengan program beasiswa dosen tetap ini, saya 
dapat berkomunikasi dengan para penerima beasiswa tersebut 
mengenai bagaimana kuliah S2 nya, bagaimana progress nya bulan 
ini, mau bikin tesis tentang apa, sekaligus memotivasi mereka untuk 
terus berprestasi”. 
 

Kata-kata “ingin menjadi bagian” dapat diumpamakan sebagai kata unik 

yang menjadi pertanyaan sekaligus rasa kagum dari orang awam untuk 

memahaminya. Peneliti sekaligus penafsir memaknai hal tersebut sebagai 
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bentuk lain dari pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pak 

Latief. Pak Latief merasakan ada perbedaan ketika merekrut dosen yang berasal 

dari lulusan S2 fresh graduate dengan merekrut dosen melalui jalur pemberian 

beasiswa dosen tetap. Pak Latief menjelaskan bahwa beasiswa semacam ini 

dapat memberikan suatu tanda bahwa penerima beasiswa tersebut memang 

memiliki passion dalam menjalani kariernya kelak sebagai dosen tetap karena 

para penerima beasiswa tersebut dikontrak dengan idealisme. Pak Latief 

berkata: “Dikontrak dengan Idealisme, jadi dosen itu nggak hanya dikontrak 

dengan gaji dan fasilitas tapi dengan idealisme. Bagaimana caranya? Mahasiswa 

yang sedini mungkin, yang masih fresh, kita ajak untuk maju bersama untuk 

mengabdi”. 

Sesuai dengan visi misi STIE Madani yang ingin memajukan pendidikan 

tinggi di kota Balikpapan, Pak Latief ingin agar setiap penerima beasiswa 

memiliki jiwa idealisme yang terpatri dalam diri. Penerima beasiswa diajak untuk 

maju bersama, yang secara langsung merupakan sebuah upaya bahwa 

penerima beasiswa tersebut keberadaannya sangat dibutuhkan. Dengan 

demikian terciptalah gairah kerja dalam diri penerima beasiswa tersebut agar 

nantinya dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang dosen tetap sesuai 

harapan yang dicita-citakan oleh Pak Latief yaitu dapat menjadi nasi yang siap 

mengenyangkan. 

Sumber daya manusia merupakan komponen utama dari kekuatan 

kegiatan operasional suatu perusahaan, dan kerja tim merupakan suatu cara 

untuk meninggikan penggunaan sumber daya manusia (Blaga & Jozsef, 2014: 

1459). Tidak hanya organisasi/perusahaan saja, sektor bisnis juga harus 

memperhatikan sumber daya manusianya mengingat negara, otonomi perkotaan, 

dan lembaga-lembaga pemerintahan memainkan peran penting dalam 

memastikan pemerintah negara yang efisien dan pemenuhan kebutuhan warga 
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negara yang efektif (Raudeliūnienė & Kavaliauskienė, 2014: 720). Mikhaylov, 

Julia, & Eldar (2014: 330) menyatakan bahwa sumber daya manusia dalam 

organisasi membentuk sistem sosial paling kompleks dalam hal pengelolaan 

operasional organisasi yang memiliki keunikan berupa kemampuan dalam hal 

pengaturan diri dan pengembangan diri karena sehubungan dengan banyaknya 

investasi jangka panjang dalam bentuk perusahaan, menerapkan MSDM 

dianggap sebagai strategi utama dalam pengembangan sebagian besar 

perusahaan.  

Bircan & Gençler (2015: 1351) menyatakan bahwa individu yang 

menginvestasikan dirinya dalam menempuh pendidikan, dapat meningkatkan 

kompetensi atau kinerja suatu perusahaan/organisasi dan dengan demikian lebih 

banyak pendapatan diperoleh dengan efisiensi. Pengertian kompetensi mengacu 

pada undang-undang pendidikan Republik Lithuania, kompetensi didefinisikan 

sebagai kemampuan untuk melakukan aktifitas tertentu berdasarkan keseluruhan 

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang diperoleh (Palšaitis, 

Čižiūnienė, & Vaičiūtė, 2017: 605). Fungsi lain dari penerapan MSDM yang baik 

adalah memiliki peran yang strategis ketika kondisi krisis menyerang serta 

mempersiapkan cara untuk mengurangi tingkat kecemasan dalam seluruh lini 

organisasi/perusahaan yang bersangkutan karena penerapan MSDM yang bagus 

merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan dan manfaat dari suatu 

organisasi, individu dan masyarakat (Vardarlıer, 2016: 464; Čižiūnienė, Vaičiūtė, 

& Batarlienė, 2016: 337). Praktek telah menunjukkan, tidak diragukan lagi, bahwa 

investasi pada orang adalah jaminan untuk bertahan hidup, menjamin kompetitif 

dan masa depan organisasi (Todericiu, Lucia, & Alexandra Stăni�, 2014: 576). 
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6.3 Simpulan 

Sesuai dengan visi misi institusi yang ingin memajukan pendidikan tinggi 

di kota Balikpapan, Pak Latief ingin agar setiap penerima beasiswa memiliki jiwa 

idealisme yang terpatri dalam diri. Penerima beasiswa diajak untuk maju 

bersama, yang secara langsung merupakan sebuah upaya bahwa penerima 

beasiswa tersebut keberadaannya sangat dibutuhkan. Dengan demikian 

terciptalah gairah kerja dalam diri penerima beasiswa tersebut agar nantinya 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang dosen tetap sesuai harapan 

yang dicita-citakan oleh Pak Latief yaitu dapat menjadi nasi yang siap 

mengenyangkan. Pemberian beasiswa dosen tetap tersebut dikategorikan 

sebagai investasi karena sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Pak 

Latief bahwa mahasiswa penerima beasiswa diajak untuk maju bersama untuk 

mengabdi, yang dapat diartikan bahwa pemberian beasiswa tersebut 

dimaksudkan untuk memperoleh manfaat dalam jangka panjang. 
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BAB VII 

PEMBAHASAN 

 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 
(Al-Qur’an Surat Al-Mujaadilah ayat 11) 

 

 
7.1   Temuan Makna Investasi Pendidikan 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi makna pemberian biaya 

pendidikan yang dilakukan oleh Badan Pengurus Harian YAMM dan STIE 

Madani dengan menggunakan pendekatan Hermeneutika Romantik. Penelitian 

ini menemukan tiga makna pemberian biaya pendidikan. Makna pertama adalah 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan primer. Makna kedua adalah sebagai 

upaya mendapatkan legitimasi. Makna ketiga adalah sebagai upaya 

pengembangan SDM. Penelitian ini memiliki niat untuk mengunggulkan program 

pemberian biaya pendidikan yang dilakukan pihak YAMM dan STIE Madani 

karena kehadiran niat merupakan syarat utama untuk memahami struktur 

wacana yang kemudian dapat digunakan untuk menganalisis wacana tersebut 

secara semantis (Ramakrishnan; Isawasan; & Mohanan, 2015: 96). 

 

7.2   Lingkaran Makna Pemberian Biaya 

Dalam menjalankan program pemberian beasiswa dosen tetap, YAMM 

dan STIE Madani selalu diwarnai oleh setiap bentuk “makna”nya baik disadari 

atau tidak. Ketiga makna tersebut melekat dalam hubungan antara penerima 

beasiswa dosen tetap dengan YAMM selaku pemberi beasiswa. Ketiga makna 

tersebut saling melingkar dan membentuk hubungan yang tak terputus dan tak 

berujung. Setiap makna memiliki keterikatan antara makna yang satu dengan 

makna yang lain. Ketiga makna yang saling membangun antara satu dengan 

lainnya, membentuk YAMM dan STIE Madani menjadi lembaga yang lengkap. 
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Makna pertama yaitu “Pemberian beasiswa dosen tetap sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan primer” merupakan makna yang harus dipenuhi dahulu 

sebelum terjadinya makna yang kedua karena legitimasi baru akan terjadi 

setelah terpenuhinya kebutuhan untuk melancarkan upaya agar legitimasi dapat 

terwujud. Makna kedua yaitu “Pemberian beasiswa dosen tetap sebagai upaya 

mendapatkan legitimasi” merupakan gambaran deskripsi makna yang tak 

terbatas mengingat legitimasi merupakan kebutuhan semua 

perusahaan/organisasi agar dapat terus bertahan hidup dan melangsungkan 

kegiatan usahanya dengan mendapatkan pengakuan serta perlindungan dari 

masyarakat sekitar. Keberadaan makna ketiga yang berbunyi “Pemberian 

beasiswa dosen tetap sebagai upaya pengembangan SDM” berfungsi untuk 

mengingatkan kembali bahwa makna ini merupakan makna yang melengkapi 

makna pertama sekaligus hasilnya dapat mendukung terjadinya makna yang 

kedua. Secara konkrit, lingkaran makna terlihat dari gambar berikut: 

Gambar 7.1    Lingkaran Makna Pemberian Biaya Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Konsepsi Peneliti 
 

Gambar di atas menunjukkan lingkar hubungan antara ketiga makna. 

Setiap makna memiliki hubungan dan saling berpengaruh. Hubungan antar satu 

makna membawa pengaruh bagi makna yang lain. Dalam gambar tersebut 

terlihat bahwa “pemenuhan kebutuhan primer” memberikan pengaruh bagi 

“legitimasi” karena suatu kampus yang melaksanakan program beasiswa dosen 
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tetap –yang umumnya jarang ada di Indonesia– pasti mengundang simpati dari 

masyarakat luas. Dalam menjalankan program pemberian beasiswa dosen tetap, 

YAMM dan STIE Madani selalu diwarnai oleh setiap bentuk “makna”nya baik 

disadari atau tidak. Ketiga makna tersebut melekat dalam hubungan antara 

penerima beasiswa dosen tetap dengan YAMM selaku pemberi beasiswa. Ketiga 

makna tersebut saling melingkar dan membentuk hubungan yang tak terputus 

dan tak berujung. Setiap makna memiliki keterikatan antara makna yang satu 

dengan makna yang lain. Penerima beasiswa tersebut jika ditanya oleh orang-

orang terdekatnya mengenai asal usul beasiswa tersebut, pasti menjawab bahwa 

beasiswa tersebut dari kampus. Penerima beasiswa secara tidak langsung turut 

mempromosikan dan mengenalkan nama STIE Madani dalam lingkup yang lebih 

luas lagi yang menyebabkan kampus memiliki peluang untuk menjadi sorotan 

publik dan menjadikannya kampus yang memiliki nama baik di mata masyarakat. 

“Legitimasi” tersebut tentu saja memberikan pengaruh bagi pihak YAMM untuk 

mengembangkan SDM nya agar kelak siap lahir batin mengabdikan dirinya di 

kampus. 

 

7.3   Pemberian Biaya Pendidikan: Beban atau Investasi? 

Jika dicermati, pemberian beasiswa dosen tetap layak untuk 

dikategorikan dalam investasi karena sifatnya yang memberikan keuntungan 

dalam jangka panjang berupa tersedianya tenaga dosen tetap yang diikat selama 

sepuluh tahun. Namun, Bu Rahmatillah selaku pimpinan YAMM menyatakan 

sebagai berikut: 

“Maksud dari adanya beasiswa ini bagi kami memang terdapat 
unsur investasi aset kampus untuk ke depannya. Tetapi jika 
berbicara tentang pencatatan akunnya, dana beasiswa yang kami 
keluarkan tetap dihitung sebagai beban yang sudah kami 
rencanakan dari awal, jadi memang ada pos khusus untuk beban 
pengeluaran beasiswa ini”. 
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Pernyataan dari Bu Rahmatillah menunjukkan bahwa pemberian 

beasiswa dosen tetap dapat dikategorikan sebagai investasi maupun beban. 

Dalam kenyataannya, Bu Rahmatillah telah menjelaskan bahwa pencatatan 

pengeluaran dana beasiswa dosen tetap tersebut dialokasikan ke dalam akun 

beban. Jika kita telaah kembali persamaan akuntansi yang menyatakan bahwa 

aset melingkupi liabilitas (hutang) dan ekuitasi (modal) suatu perusahaan atau 

organisasi, maka hal ini dapat menjadi suatu dasar dukungan referensi 

bahwasannya dana beasiswa yang dikeluarkan oleh YAMM seharusnya dicatat 

dalam komponen aset, bukan lagi expense seperti sistem akuntansi konvensional 

yang kita kenal saat ini. Namun, dana beasiswa dosen tetap yang dikeluarkan 

oleh YAMM merupakan beban yang tidak dapat ditandingkan dengan 

pendapatan. Tumirin & Abdurahim (2015) menjelaskan bahwa tidak semua biaya 

dapat ditandingkan dengan pendapatan jika biaya tersebut memiliki perspektif 

yang berbeda dengan biaya lain.  

Disebutkan dalam penelitian Rahayu, Yudi, & Sari (2016) bahwa konsep 

pendapatan dan beban yang menghasilkan laba materi telah memenjarakan pola 

pikir manusia saat ini, yang mana pola pikir tersebut tidak jarang dapat 

mengabaikan –salah satunya– nilai spiritual untuk mencapai tujuan 

memperbanyak laba materi. Bu Rahmatillah selaku investor, telah menjelaskan di 

sub bab sebelumnya bahwa tujuan dari pemberian beasiswa ini adalah untuk 

memenuhi kebutuhan dosen tetap. YAMM mengeluarkan biaya tersebut 

bertujuan untuk memperoleh suatu “laba” namun bukan berupa laba materi 

seperti yang selama ini kita dengungkan dalam laporan keuangan. Dapat 

disimpulkan bahwa pemberian beasiswa oleh YAMM tersebut merupakan 

investasi sumber daya manusia. 

Lebih lanjut, sub bab ini membahas masing-masing temuan makna 

pemberian beasiswa dosen tetap. Pertama, peneliti selaku penafsir memaknai 
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pemberian beasiswa dosen tetap tersebut sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

primer. Kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan merupakan 

kebutuhan yang bersifat penting dan mendesak sehingga harus dipenuhi terlebih 

dahulu. Namun, dana beasiswa untuk memenuhi kebutuhan primer tersebut tidak 

dapat dikategorikan sebagai beban karena maksud dan tujuan dari pengeluaran 

dana ini untuk memperoleh manfaat dalam jangka panjang yakni pemenuhan 

kebutuhan sumber daya manusia. Dikti telah mensyaratkan rasio dosen dengan 

mahasiswa sebanyak 1:35 dengan artian setiap satu orang dosen mengajar 

empat puluh mahasiswa dalam satu ruangan. “Pemenuhan piring nasi” dilakukan 

oleh Marda selaku wakil pimpinan YAMM untuk memenuhi tenaga dosen tetap 

tersebut agar tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif.  

Oleh karena itu, modal manusia sangat penting bagi investor karena 

modal manusia berguna untuk kinerja dan masa depan organisasi walaupun 

organisasi tersebut harus melakukan pendanaan dengan melibatkan 

ketidakpastian dan mempertimbangkan tingkat pendidikan kepada orang-orang 

yang didanai (Ko & McKelvie, 2018). Perihal tersebut juga didukung oleh Dutta & 

Sobel (2018) bahwa pasar yang sangat maju untuk mengalokasikan investasi 

human capital adalah sumber utama pertumbuhan dan produktivitas suatu 

negara dan dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini sumber 

utama yang dimaksud adalah pendidikan tinggi. Siepel, Cowling, & Coad (2017) 

menyatakan bahwa modal manusia dalam suatu angkatan kerja memiliki 

peranan yang sangat besar dan dapat memberikan dampak baik terhadap kinerja 

suatu organisasi, maka dari itu, Siepel, Cowling, & Coad berpendapat lebih baik 

suatu bisnis/organisasi keluar dari daripada harus melanjutkan kelangsungan 

kegiatan bisnisnya ketika organisasi tersebut tidak memiliki modal berupa tenaga 

manajerial perusahaan dalam jumlah yang cukup.  
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Estrin, Mickiewicz, & Stephan (2016) mempertimbangkan bahwa modal 

manusia yang mumpuni lebih diutamakan sebagai modal penentu jalannya 

wirausahawan dalam menjalankan bisnisnya daripada biaya peluang. Pelinescu 

(2015) menyatakan jika diperhitungkan pengaruh modal manusia pada total 

faktor produktivitas, efeknya terlihat dalam dua aspek yakni (1) modal manusia 

mempengaruhi tingkat internal inovasi, dan (2) modal manusia mempengaruhi 

laju difusi teknologi. Penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa modal 

manusia merupakan kebutuhan pokok yang harus ada dalam tiap 

organisasi/perusahaan untuk dapat memberikan dampak baik pada 

keberlangsungan operasional suatu organisasi/perusahaan yang bersangkutan. 

Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari Bchini (2015) yang menegaskan 

bahwa perekrutan individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang baik, 

mudah beradaptasi dengan teknologi mutakhir, tidak hanya menjadi kebutuhan 

perusahaan dalam pengembangan maupun operasionalnya saja tetapi juga 

sebagai bentuk penyetaraan atau diferensiasi dari pesaing.  

Wirausahawan tentunya harus mengetahui modal manusia seperti apa 

yang dibutuhkan, dengan karakteristik, keterampilan, dan cara mengelola modal 

manusia tersebut yang tentunya berbeda dari satu organisasi dengan organisasi 

lainnya (Fernandez, Pasamar-Reyes, & Valle-Cabrera, 2017). Sebagai penutup, 

Aledo Ruíz, Gutiérrez, Martínez-Caro, & Cegarra-Navarro (2017) menekankan 

bahwa human capital mengacu pada pengetahuan (eksplisit dan implisit) yang 

dimiliki individu dan tim dan berguna bagi perusahaan, dan memiliki kemampuan 

untuk belajar atau beregenerasi. Pernyataan tersebut semakin memperkuat 

bahwa pemberian beasiswa dosen tetap layak untuk dikategorikan sebagai 

investasi karena individu yang menjadi penerima beasiswa, kelak akan 

membawa pengetahuan bagi YAMM dan STIE Madani guna memajukan STIE 

Madani tersebut dalam bidang pengembangan pendidikan tinggi. 
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Kedua, peneliti selaku penafsir memaknai pemberian beasiswa dosen 

tetap tersebut sebagai upaya pemenuhan legitimasi. Teori legitimasi 

sebagaimana peneliti kutip dari Liyundira, Sayekti, & Roziq (2017) merupakan 

upaya emiten atau perusahaan/organisasi untuk melakukan perwujudan tumbuh 

kembang operasionalnya dalam jangka panjang demi mendapatkan pengakuan 

di luar lingkungan perusahaan/organisasi yang bersangkutan. Suatu organisasi 

pasti menginginkan pengakuan dari masyarakat bahwa keberadaannya 

merupakan wujud atas pemenuhan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini 

kebutuhan akan pendidikan tinggi. Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari 

Hummel & Schlick (2016) bahwa legitimasi sebagai persepsi atau asumsi umum 

bahwa tindakan suatu entitas adalah diinginkan, tepat, dan sesuai dengan sistem 

sosial, norma, nilai, dan keyakinan. Terancamnya legitimasi entitas 

menyebabkan kelangsungan hidup jangka panjang entitas tersebut berada dalam 

resiko yang besar.  

Beasiswa dosen tetap merupakan suatu inovasi untuk menciptakan 

legitimasi tersebut. Pak Gusti mengharapkan dengan adanya beasiswa dosen 

tetap semacam ini, masyarakat turut bangga pada STIE Madani yang 

berkecukupan jika dilihat dari aspek finansial. Jika dikaitkan dengan human 

capital theory, Hayek, Thomas, Novicevic, & Montalvo (2016) menyatakan bahwa 

modal manusia atau human capital dapat menimbulkan keberhasilan karier dan 

capaian prestasi, dan pernyataan ini yang memperkuat bahwa pemberian 

beasiswa dosen tetap dikategorikan sebagai investasi. Prediksi utama dari teori 

human capital adalah peningkatan modal manusia dapat diterjemahkan ke dalam 

suatu konteks pembayaran yang lebih besar kepada karyawan dengan 

harapannya berupa peningkatan kinerja pekerjaan dari karyawan tersebut. Pak 

Gusti mengharapkan banyak dosen muda yang berkarier, dan hal tersebut 

mendapat dukungan dari Jepsen & Montgomery (2012) bahwa dari hasil 
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penelitian yang dilakukan, ternyata usia tua merupakan hambatan bagi investasi 

pendidikan. Legitimasi menurut Wang, Zhou, Mou, & Zhao (2014) dibagi menjadi 

dua. Pertama, legitimasi pragmatis yang menyangkut manfaat bagi pemangku 

kepentingan. Kedua, legitimasi sosial yang berhubungan dengan norma dan 

sosial budaya, yang menentukan sesuai atau tidaknya tindakan tersebut. 

Legitimasi pragmatis yang diharapkan dari beasiswa dosen tetap ini adalah 

kebermanfaatan tenaga akuntan pendidik bagi seluruh civitas akademika STIE 

Madani. Sedangkan legitimasi sosial yang diharapkan dari beasiswa dosen tetap 

ini adalah terciptanya akses pendidikan tinggi berkualitas di Balikpapan sehingga 

dapat membawa harum nama kota Balikpapan sebagai kota dengan 

pembangunan pendidikan tinggi yang melaju pesat.  

Ekasari (2014) dalam penelitian hermeneutika laba nya, mengutarakan 

bahwa suatu kegiatan usaha harus memiliki manfaat bagi umat dan tidak hanya 

berorientasi pada keuntungan yang menyejahterakan diri sendiri. Kozioł, Kozioł, 

Wojtowicz, & Pyrek (2014) menjelaskan dan mendukung pernyataan Bu 

Rahmatillah bahwa SDM harus didasarkan pada sumber daya yang dikapitalisasi 

yang diperlukan untuk membangun potensi ekonomi di masa depan yang 

bertujuan untuk melakukan pekerjaan dengan manusia dengan menyalurkan 

biaya pendidikan profesional dan biaya hidup kepada orang-orang yang hendak 

dibentuk SDM nya. Kozioł, Kozioł, Wojtowicz, & Pyrek (2014) juga menekankan 

perlunya menanggung biaya hidup untuk persiapan fisik modal manusia tersebut 

hingga siap memulai karir profesionalnya, dalam hal ini memulai karir sebagai 

dosen tetap di STIE Madani. Mahadeo, Oogarah-Hanuman, & Soobaroyen 

(2011) menjelaskan bahwa legitimasi adalah keadaan ketika organisasi 

melakukan upaya untuk memperoleh suatu kekhususan, tepat, atau sesuai 

dalam beberapa sistem norma yang dibangun secara sosial. Mahadeo, Oogarah-
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Hanuman, & Soobaroyen (2011) juga menjelaskan bahwa legitimasi harus tetap 

dipelihara untuk memastikan keberlanjutan dukungan dari masyarakat. 

Ketiga, peneliti selaku penafsir memaknai pemberian beasiswa dosen 

tetap tersebut sebagai upaya pengembangan SDM bagi penerimanya. Sumber 

daya manusia merupakan komponen utama dari kekuatan kegiatan operasional 

suatu perusahaan, dan kerja tim merupakan suatu cara untuk meninggikan 

penggunaan sumber daya manusia (Blaga & Jozsef, 2014). Tidak hanya 

organisasi/perusahaan saja, sektor publik juga harus memperhatikan sumber 

daya manusianya mengingat negara, otonomi perkotaan, dan lembaga-lembaga 

pemerintahan memainkan peran penting dalam memastikan pemerintah negara 

yang efisien dan pemenuhan kebutuhan warga negara yang efektif 

(Raudeliūnienė & Meidutė-Kavaliauskienė, 2014). Mikhaylov, Julia, & Eldar 

(2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia dalam organisasi membentuk 

sistem sosial paling kompleks dalam hal pengelolaan operasional organisasi 

yang memiliki keunikan berupa kemampuan dalam hal pengaturan diri dan 

pengembangan diri karena sehubungan dengan banyaknya investasi jangka 

panjang dalam bentuk perusahaan, manajemen sumber daya manusia saat ini 

dianggap sebagai strategi utama dalam pengembangan sebagian besar 

perusahaan.  

Bircan & Gençler (2015) menyatakan bahwa individu yang 

menginvestasikan dirinya dalam menempuh pendidikan, dapat meningkatkan 

kompetensi atau kinerja suatu perusahaan/organisasi dan dengan demikian lebih 

banyak pendapatan diperoleh dengan efisiensi. Pernyataan tersebut 

mengindikasikan bahwa investasi merupakan kategori yang tepat untuk 

menggambarkan pemberian beasiswa dosen tetap karena pernyataan yang 

dikemukakan oleh Bircan & Gençler tersebut merupakan harapan dari pihak 

pemberi beasiswa kepada penerima beasiswa. Pengertian kompetensi mengacu 
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pada undang-undang pendidikan Republik Lithuania, kompetensi didefinisikan 

sebagai kemampuan untuk melakukan aktifitas tertentu berdasarkan keseluruhan 

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang diperoleh (Palšaitis, 

Čižiuniene, & Vaičiute, 2017). Fungsi lain dari manajemen sumber daya manusia 

yang baik adalah memiliki peran yang strategis ketika kondisi krisis menyerang 

serta mempersiapkan cara untuk mengurangi tingkat kecemasan dalam seluruh 

lini organisasi/perusahaan yang bersangkutan karena manajemen sumber daya 

manusia yang efektif merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan dan 

manfaat dari suatu organisasi, individu dan masyarakat (Vardarlıer, 2016; 

Čižiuniene, Vaičiute, & Batarliene, 2016). Praktek telah menunjukkan, tidak 

diragukan lagi, bahwa investasi pada orang adalah jaminan untuk bertahan 

hidup, itu menjamin kompetitif dan masa depan organisasi (Todericiu, Lucia, & 

Stăniţ, 2014). 

Pengembangan SDM memberikan pengaruh berupa terpenuhinya 

“legitimasi” berupa tenaga dosen tetap yang dapat diajak bersama untuk 

memajukan STIE Madani terutama peningkatan pemahaman dalam aktivitas 

pedagogik. Klimova & Semradova (2012) menyatakan bahwa pemahaman dalam 

aktivitas pedagogik melibatkan pemahaman yang baik dari pihak pengajar 

maupun siswa dalam memahami suatu materi pelajaran. Makna “pemenuhan 

kebutuhan primer” memberikan pengaruh kepada “pengabdian” karena selama 

penerima beasiswa tersebut masih menjalani perkuliahan magister, maka dapat 

diumpamakan nasi tersebut masih ditanak agar matang dan siap disajikan dan 

tentunya proses untuk mematangkan nasi tersebut membutuhkan pengabdian 

yang besar. Hasil penelitian ini memberi sumbangan pemikiran teoritis bahwa 

pemberian beasiswa dosen tetap semacam ini dapat diakui sebagai investasi 

SDM yang berujung pada penguatan teori yang menyatakan bahwa manusia 

adalah modal (Human Capital). Modal manusia sangat penting bagi investor 
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karena modal manusia berguna untuk kinerja dan masa depan organisasi 

walaupun organisasi tersebut harus melakukan pendanaan dengan melibatkan 

ketidakpastian dan mempertimbangkan tingkat pendidikan kepada orang-orang 

yang didanai (Ko & McKelvie, 2018). Pernyataan di atas didukung oleh Dutta & 

Sobel (2017) bahwa pasar yang sangat maju untuk mengalokasikan investasi 

human capital adalah sumber utama pertumbuhan dan produktivitas suatu 

negara dan dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini sumber 

utama yang dimaksud adalah pendidikan tinggi.  

Hayek, Thomas, Novicevic, & Montalvo (2016) menyatakan bahwa modal 

manusia atau human capital dapat menimbulkan keberhasilan karier dan capaian 

prestasi. Prediksi utama dari teori human capital adalah peningkatan modal 

manusia dapat diterjemahkan ke dalam suatu konteks pembayaran yang lebih 

besar kepada karyawan dengan harapannya berupa peningkatan kinerja 

pekerjaan dari karyawan, yang mana hal tersebut berbeda dari beban 

sebagaimana definisi beban menurut SAK ETAP (2009) yang menyebutkan 

bahwa “beban mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan 

aktivitas entitas yang biasa. a) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas 

entitas yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan 

penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya 

aset seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap”.  

Lumingkewas (2013) menjelaskan bahwa beban dapat diakui dalam 

laporan laba rugi jika pengeluaran yang dilakukan oleh suatu 

organisasi/perusahaan tidak menghasilkan manfaat ekonomi di masa yang akan 

datang, sehingga pemberian beasiswa dosen tetap semacam ini kurang tepat 

jika dikategorikan sebagai beban mengingat tujuan dari pemberian beasiswa 

dosen tetap ini adalah memenuhi porsi sumber daya manusia dalam lingkup 

YAMM dan kampus dalam jangka panjang. Pemberian dana beasiswa dosen 
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tetap tersebut, juga tidak dapat dikategorikan sebagai beban dikarenakan 

program beasiswa dosen tetap semacam ini bukanlah sebuah aktivitas entitas 

yang biasa seperti yang telah dijelaskan di kalimat sebelumnya. Program 

beasiswa ini merupakan suatu terobosan pihak YAMM dan pihak STIE Madani 

dalam mencari sumber daya manusia yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat dalam jangka panjang. Hal tersebut dipertegas oleh SAK ETAP (2009) 

yang menjelaskan bahwa “arus kas investasi mencerminkan pengeluaran kas 

sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan 

pendapatan dan arus kas masa depan”. Investasi menurut Tandelilin (2012) 

adalah perjanjian atau kesepakatan untuk menyerahkan sejumlah uang yang 

dilakukan pada masa sekarang dengan harapan memperoleh manfaat di 

kemudian hari. Pernyataan-pernyataan tersebut semakin memperkuat jawaban 

bahwa pemberian beasiswa dosen tetap semacam ini dapat digolongkan sebagai 

investasi. 

Implikasinya, secara praktis, lingkaran makna pemberian beasiswa dosen 

tetap diatas memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa program 

beasiswa dosen tetap tersebut memberikan keuntungan sosial yang berujung 

pada keuntungan secara ekonomis di masa yang akan datang. Program 

pemberian beasiswa ini tentu saja diharapkan memberikan keuntungan dalam 

jangka panjang bagi YAMM dan STIE Madani. Tetapi, sesuai visi misinya yang 

turut andil memajukan pendidikan tinggi di kota Balikpapan, maka keuntungan 

yang dimaksud bukan bersifat materialitas secara langsung, tetapi lebih 

mengarah kepada perbaikan sosial dalam hal ini perbaikan kualitas pendidikan 

yang ada di kota Balikpapan. Hasil penelitian ini dapat mendukung gugatan 

terhadap Agency Theory yang dicetuskan oleh Kusdewanti, Triyuwono, & 

Djamhuri (2016) dalam Teori Ketundukan yang didengungkan sekaligus menjadi 

judul dari buku tersebut. Agency Theory menghendaki adanya hubungan 
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kontraktual yang bisa saja meniadakan hubungan lain seperti hubungan sosial 

antar sesama manusia. Teori Ketundukan menggugat hal tersebut seraya terus 

menerus mengajak pembacanya untuk menengok kembali kearifan lokal yang 

tergerus arus modernitas, yang jika dikaji lebih dalam lagi sebenarnya unsur 

kearifan lokal tersebut –dalam hal ini diangkat dari nilai-nilai Gunungan Wayang– 

justru lebih memanusiakan manusia dibandingkan nilai self-interest yang diusung 

Agency Theory.  

Pernyataan dari Teori Ketundukan tersebut dapat dijadikan rujukan 

bahwa pemberian beasiswa dosen tetap layak untuk dikategorikan sebagai 

investasi karena pengkategorian pemberian beasiswa sebagai beban 

menyebabkan penerima beasiswa semata-mata dipandang sebagai sebuah 

unsur yang mengurangi pendapatan sehingga terkesan membendakan manusia, 

bukan memanusiakan manusia. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan 

bahwa penelitian mengenai akuntansi tidak hanya mengedepankan unsur money 

tetapi juga dapat mengusung tema sosial yang tentu saja tetap memiliki 

keterkaitan dengan keilmuan akuntansi sehingga menjadi bahan rujukan yang 

menarik. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 

(Al-Qur’an Surat Al-Insyirah ayat 5) 

 

8.1   Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan tiga makna pemberian biaya 

pendidikan oleh pihak pengelola YAMM. Hasil penelitian menemukan tiga makna 

pemberian biaya pendidikan. Makna pertama adalah sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan primer. Kedua adalah sebagai upaya mendapatkan legitimasi, dan 

ketiga adalah sebagai upaya pengembangan SDM. Ketiga makna pemberian 

biaya pendidikan menunjukkan adanya saling keterkaitan antara makna satu 

dengan makna yang lain, yang bersifat saling membangun dan saling 

memberikan pengaruh sehingga ketiga makna tersebut seakan menjadi suatu 

roda yang terus berputar demi kemajuan YAMM dan STIE Madani. 

 

8.2   Keterbatasan & Saran 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, mengingat bahwasannya tidak ada 

penelitian yang sempurna dan luput dari kekurangan. Selama proses wawancara 

dengan informan terkadang terbatas oleh waktu dikarenakan para informan 

memiliki kegiatan-kegiatan yang mendadak harus dilakukan sehingga proses 

wawancara menjadi kurang maksimal. Dokumen berupa booklet STIE Madani 

yang didapatkan peneliti dengan maksud memenuhi komponen triangulasi, 

nyatanya hanya dapat dijadikan referensi STIE Madani secara umum dan tidak 

memenuhi tujuan penelitian yaitu memaknai pemberian biaya pendidikan. 

Jika ingin mengembangkan penelitian ini, disarankan untuk menggunakan 

pendekatan semiotika yang dicetuskan oleh Ferdinand de Ssausure sebagai 
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bentuk kebaharuan metodologi penelitiannya, agar didapatkan penjabaran 

dengan objek hasil penelitian yang baru dan berbeda dengan penelitian ini. 

Peneliti selanjutnya dapat pula mengusung tema-tema yang berhubungan 

dengan akuntansi seperti pendapatan, hutang, modal, beban, dan lain-lain untuk 

dimaknai dengan menggunakan pendekatan hermeneutika romantik guna 

memperkaya kajian kualitatif akuntansi di dalam civitas akademika Universitas 

Brawijaya. 

 

8.3   Catatan Akhir Peneliti: Sebuah Refleksi Diri 

Peneliti merupakan manusia biasa yang tak luput dari salah, lupa, dan 

penuh dengan ketidaksempurnaan. Kesempurnaan murni milik Tuhan Yang 

Maha Esa. Penelitian ini hanyalah bertujuan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang telah diusulkan oleh peneliti, bukan untuk sebagai ajang 

membanggakan diri peneliti terkait perannya saat ini sebagai penerima beasiswa 

dosen tetap dari STIE Madani. Di balik nilai nominal beasiswa yang besar, ada 

tanggung jawab dan amanah besar yang diemban oleh peneliti selepas lulus dari 

magister akuntansi Universitas Brawijaya. Bahwasannya, peneliti merasakan 

sendiri kondisi pendidikan di Balikpapan yang masih memprihatinkan. Selain 

penuturan dari informan, pada saat peneliti selesai melakukan wawancara 

dengan seluruh informan yang ditargetkan, peneliti mendapat tugas dari Bu 

Mardatillah selaku pihak YAMM untuk mengajar matakuliah metodologi penelitian 

yang kebetulan saat itu membahas tentang penelitian kualitatif di silabusnya.  

Peneliti merasakan bahwa motivasi belajar mahasiswa STIE Madani 

masih sangat kurang, namun itu adalah murni pendapat dari peneliti yang 

kebetulan mengisi kelas malam yang merupakan kelas yang disediakan untuk 

mahasiswa yang bekerja di siang hari. Peneliti merasa prihatin dengan kondisi 

badan para mahasiswa yang kurang fit dikarenakan rasa lelah yang mendera 
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mereka setelah bekerja seharian sehingga tidak fokus dengan materi yang 

disampaikan oleh peneliti. Namun, yang membuat peneliti merasa tergerak 

hatinya untuk segera mengabdi di STIE Madani adalah rasa penasaran para 

mahasiswanya yang terbilang cukup besar untuk tahu mengenai output 

pendidikan yang berasal dari pulau Jawa.  

Peneliti menyadari banyak sekali mahasiswa tersebut yang berusia sama 

dengan peneliti pada saat ini, yaitu 25 tahun. Peneliti pribadi merasa bersyukur 

kepada Tuhan karena Rahmat-Nya lah di usia yang masih terbilang muda, 

peneliti sudah mengenyam pendidikan magister. Peneliti berharap, semoga 

dengan hadirnya peneliti dalam lingkup STIE Madani dapat memberikan manfaat 

serta menjadikan hal tersebut sebagai alasan peneliti untuk terus belajar menjadi 

lebih baik. 
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