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8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

8.1. Definisi Istilah 

a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya 

operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

8.2. Rasionalisasi  

Standar pembiayaan pembelajaran disusun sebagai dasar 

dalam penerimaan, pengelolaan, dan pelaporan dana yang digunakan 

dalam kegiatan operasional pendidikan di Universitas Primagraha. 

Untuk memastikan mutu pendidikan di Universitas Primagraha 

dapat berjalan dengan baik, maka disusunlah standar pembiayaan 

pembelajaran sebagai dasar dalam penggunaan dana dalam rangkan 

meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Primaghara. 

8.3. Tujuan  

Tujuan penyusunan dokumen standar pembiayaan 

pembelajaran adalah sebagai dari bagi Universitas, Fakultas, dan 

Program Studi dalam pembiayaan operasional pendidikan dan 

peningkatan mutu pendidikan di Universitas Primagraha. 

8.4. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran 

Pernyataan isi standar Indikator 

a. Universitas Primigraha 

menyusun dokumen 

panduan dalam pengelolaan 

dana pendidikan. 

3) Tersedianya panduan 

pengelolaan dana 

pendidikan yang terdiri dari: 

i. Perencanaan 

ii. Penerimaan 

iii. Pengalokasian 

iv. Pelaporan 

v. Monitoring evaluasi 

vi. pertanggungjawaban 

b. Universitas Primagraha 

membuat kebijakan, 

mekanisme, dan prosedur 

dalam penerimaan dana 

dari dalam atau luar negeri 

4) Tersedianya dokumen yang 

mengatur tentang kebijakan, 

mekanisme, dan prosedur 

penerimaan dana 

pendidikan yang berasal 
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Pernyataan isi standar Indikator 

secara akuntabel dan 

transparan dalam rangkan 

meningkatan kualitas 

pendidikan. 

dari: 

i. Yayasan 

ii. Universitas 

iii. Pengelolaan dana 

alumni 

iv. Jasa layanan profesi 

v. Kerjasama dalam 

bidang tridharma 

vi. Sumber lain dari dalam 

negeri 

vii. Sumber lain dari luar 

negeri 

c. Universitas Primagraha 

menyusun dana alokasi bagi 

pendidikan yang berasal 

dari mahasiswa (SPP dan 

lainnya). 

1) Tersedianya laporan setiap 

tahun penggunaan dana yang 

berasal dari mahasiswa.  

d. Bagian Program dan 

Evaluasi menyusun 

dokumen pengajuan dana 

bagi keperluan operasianal 

pendidikan. 

1) Tersedinya dokumen 

pengajuan RKAT bagi 

Fakultas, Program Studi, dan 

bagian lain dalam 

pelaksanaan peningkatan 

pendidikan. 

e. Bagian Program dan 

Evaluasi melakukan monev 

dalam penggunaan dana 

pendidikan. 

1) Tersedianya dokumen 

monev dana pendidikan. 

 

8.5. Strategi Pencapaian Isi Standar 

a. Wakil Rektor II dan bagian keuangan menyusun dokumen 

panduan pengelolaan dana pendidikan. 

b. Wakil Rektor II dan bagian keuangan menyusun dokumen 

kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam penerimaan dana 

dari dalam dan luar negeri. 

c. Bagian keuangan menyusun dana alokasi pendidikan. 

d. Bagian Program dan Evaluasi menyusun RKAT. 
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e. Bagian Program dan Evaluasi melakukan monev penggunaan 

dana pendidikan. 

f. Sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran. 

g. Monitoring dan evaluasi standar pembiayaan pembelajaran. 

8.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Isi Standar 

a. Rektor 

b. Wakil Rektor I 

c. Wakil Rektor II 

d. Fakultas 

e. Lemabaga  

f. Program Studi 

g. Bagian Keuangan 

h. Bagian Program dan Evaluasi 

8.7. Dokumen Terkait 

a. Dokumen panduan pengelolaan dana pendidikan. 

b. SOP pengajuan dana operasional pendidikan. 

c. SOP pengajuan dana peningkatan mutu pendidikan. 

d. SOP monev penggunaan dana operasional pendidikan. 

e. SOP monev penggunaan dana peningkatan mutu pendidikan. 

f. SOP penerimaan dana pendidikan. 
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